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Резюме 

Стремежът към повишаване на енергийната ефективност, опазване на околната среда и 

запазване на екологичното равновесие, ни връща към дървесината като конструктивен 

материал. Това налага необходимостта от търсене на нови материали и технологии, с които 

да се подобрят якостните и деформационни характеристики на дървесината, респективно на 

конструктивни елементи изготвени от нея. Един съвременен вариант е чрез външно 

прилагане на влакнесто армирани полимерни материали(FRP). Чуждият опит от направените 

изследвания показва, че могат да намерят приложение както в нови елементи и при 

реализиране на връзките между тях в дървени конструкции, така и за възстановяване или 

усилване на механичните характеристики на елементи в съществуващи конструкции. 
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Abstract 

Intention to increase energy efficiency, protection of the environment and preservation of 

ecological balance, back us to wood as construction material. This imposes the need to search new 

materials and technologies to improve the strength and strain properties of wood, respectively of 

structural elements produced from it. One advanced method is by the external application of the 

fiber reinforced polymer materials (FRP). The international research experience shows that the 

FRPs’ could be used for new timber elements and in the implementation of links between them in 

timber structures, and also for restoration or strengthening the mechanical properties of elements in 

the existing structures. 
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1. Въведение 

Търсенето на ефективни решения за повишаването на механичните характеристики на 

конструктивната дървесина, произлиза от факта, че съществуват множество исторически 

сгради и съоръжения с дървена носеща конструкция. Поради дългия период на експлоатация 

или увеличение на натоварването, носещите елементи се нуждаят от усилване за 

възстановяване или увеличаване на якостните характеристики. 

Съвременният стремеж към екологично строителство, се фокусира отново към 

дървесината като конструктивен материал, който притежава добри топло и 

звукоизолационни характеристики, както и оптимално съотношение на якостта отнесена към 

обемната плътност.  

Както за усилени така и за нови дървени конструкции, целта е оптимизиране на 

сечението за постигане на максимална носеща способност при минимален разход на 

материал и респективно намалено собствено тегло на елементите. 

Настоящата статия представя резултати от проведени изследвания и изпълнени реални 

обекти при прилагане на влакнесто армирани композитни материали (FRP). 

 

2. Същност на влакнесто армираните композитни материали 

Композитните материали са комбинация от два или повече материала, като на 

макрониво се различават по форма и състав и химически не си взаимодействат, но от 

комбинацията им се получава композит с по-добри характеристики от тези на изходните 

материали. Основните компоненти на полимерните композити са дисперсната среда - 

матрица, диспергирана фаза, или усилващия компонент – влакна (фибри) и междуфазова 

повърхност. 

Така наречените „основни” композити са материалите на базата на стъклени влакна или 

други ниско модулни влакна, тъй като са сред първите произведени композти и намират 

широко приложение в автомобилната индустрия поради ниската си цена. Карбоновите 

(въглеродни), арамидни, боронни и други високо молекулни влакна са основните състави на 

т. нар. „усъвършенствани” (advanced) композити. Те се използват предимно в космическите 

технологии, корабостроенето, самолетостроенето и др. [4]. 

Влакната са основният носещ елемент във влакнесто армираните композити. 

Основните три вида влакна, използвани в строителната индустрия, са:  

 Стъклени – тип E, S, С и АR, като най-широко разпространение имат тип Е, поради 

ниската си цена. Основният им недостатък е ниската алкална устойчивост. 

 Арамидни – тип Kevler 29 и Kevler 49. Те са с еднаква якост, но вторите имат 

значително по-висок модул на еластичност. 

 Kарбонови – тип HS – високо якостни и HM – високо модулни. 
 

Фиг. 1. Сравнителна σ-ε диаграма [1] 
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Основна характеристика на този вид материал са високите механични показатели, 

отнесени към ниската му плътност, т.нар. специфична стойност на материала [1]. 

 

Фиг. 2. Специфична якост и коравина на материалите 

 

Полимерите са най-широко разпространените материали за матрица на съвременните 

композити и биват два вида: термореактивни и термопластични. 

Предимно се използват първият вид полимери, тъй като те са температуро- и 

химически устойчиви и са с нисък визкозитет, което е благоприятно за влакната. Най-често 

използвани са полиестерните (UP) и епоксидни (EP) смоли и по-рядко виниловите (VE). С 

най-добри механични характеристики са епоксидните смоли, но те са и най-скъпи. 

Прилаганите в строителството армиращи композитни материали са под формата на 

въжета, пръти, ленти и плат (фиг. 3). В зависимост от това армиращите влакна могат да се 

разделят на няколко вида: неусукани снопове от нишки, усукани във вид на „прежда”, къси 

влакна и плетени.  
 

         

а)                                б)                                 в) 

фиг. 3. Видове форми на FRP а) лента, б) плат, в) пръти 

При прилагането им се използват предимно епоксидните лепила. Те са сложен 

комплекс от компоненти, като най-важният е епоксидната смола с добавка на различни 

втвърдители, пластификатори, антиоксиданти и други. Основни им предимства са голямото 

„отворено” време за работа, по-ниски стойности на съсъхване от останалите лепила, широк 

температурен диапазон за работа с тях от -60°С до +60°С, както и лесното им модифициране 

чрез промяна на съотношението смола-пълнител, добавка на други полимери, пълнители и 

модификатори. За недостатък се смята единствено високата им цена. 

 

3. Конструктивна дървесина 

Дървесината е естествен композитен материал от целулозни влакна, свързани със 

свързваща матрица от лигнин. Различният строеж на дървесинната тъкан обуславя и 

различните й свойства според дървесния вид.  

Съгласно EN 338 дървесината се разделят на две групи - иглолистна (soft wood) клас С 

и широколистна (hard wood) клас D [5]. 
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Поради анизотропната и нехомогенна структура, якостта на дървесината на опън, 

натиск, огъване и срязване, респективно и модула на еластичност, са различни. Най-висока 

стойност има якостта на опън по направление на влакната, якостта на натиск е 2-2,5 пъти по-

малка от тази на опън, а якостта на огъване заема междинно положение. Якоста намалява с 

увеличаване на ъгъла, който натоварването сключва с направлението на влакната (фиг.4) [3]. 
 

 

Фиг. 4. Примерна зависимост между якостта и направлението на плакната 

Основните фактори, влияещи върху механичните характеристики на дървесината са: 

 Влажността – наличието й до 30% значително влияе върху якостта на натиск, 

срязване и огъване на дървесината, като това намаление може да достигне до 70% 

от якостта [3]. 

 Дефекти в структурата – наличието на чепове може да намали якостта на огъване с 

50%, а тази на опън с 80%. Нелинейността на влакната и тяхното усукване в 

структурата на дървесината, също влияят неблагоприятно, като се намаляват 

механичните характеристики надлъжно на влакната, поради промяна на ъгъла 

между влакната и приложеното натоварване [12]. 

 Продължителност на натоварването – дървесината проявява реологични свойства и 

експериментално е установено намаляване на якостта с около 30-40% във функция 

на времето [12]. 

 

4. Проведени експерименти 

Едни от първите направени изследвания на дървени греди усилени с карбонов плат 

(CFRP) са реализирани от Triantafillou, T., Deskovic, N., Образците са усилени с еднопосочен 

плат в опънна зона и са натоварени на огъване до разрушение. Резултатите показват 

увеличение на максималния приложен товар с около 40% [11]. 

Juliano Fiorellia, Antonio Alves Diasb провеждат серия изпитвания на дървени греди с 

размери 6х12х300 см усилени с стъклен и карбонов плат с различни дебелини. При 

различния процент на армиране се констатират следното увеличение на общата коравина на 

сечението: при 1% стъклени нишки увеличение 15%, при 0,4% карбонови – 30%, а при 3% 

стъклени увеличението е около 60% [8]. 

Приложението на стъклени (GFRP) армировъчни пръти е представено в направеното от 

Gentile C. изследване. Изпитани са на огъване 22 броя греди усилени с различен процент на 

армиране. Резултатите показва увеличение на максималния товар с 60%, а на якостта на 

огъване с 53% при процент на армиране 0,82% [6]. 
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Фиг. 5. Напречно сечение на образците и получени резултати  

 

Подобни резултати са получени и в направените от Borri A., Corradi M., Grazini A. 

изследвания. Изпитани са на огъване 16 броя греди, като три от тях са неусилени. 

Останалите са усилени в опънна зона, като 7 броя са с карбонов плат с различна дебелина, а 

останалите 6 броя с 1 или 2 броя карбонови армировъчни пръти. Резултатите показват 

максимално увеличение на приложения товар при усилените с три слоя плат греди и тези с 

два пръта, което е от 52% до 60%, а общата коравината на елементите е увеличена с около 

30% [2].  

 

5. Изпълнени обекти 

Екип от Университета в Аризона разработват проект за усилване на подовата 

конструкция на физкултурен салон в училище в Аризона построено през 1960 г., поради 

увеличаване на експлоатационните товари. Предварително са изпитани на огъване в 

лабораторията на университета, греди с реални размери 5,13/10,5/168 инча (≈ 13/27/430 см) 

усилени с карбонови ленти и плат (фиг. 6). Получено е увеличение на носимоспособноста на 

гредата с 67%, при необходимо около 40%. Усилени са общо 21 броя греди за две седмици, 

като стойността на усилване за всяка от гредите възлиза на $ 1300 или $ 8,50/м² [9]. 

 

        
 

Фиг. 6. Напречно сечение и снимки на усилените греди 

 

В гр. Синс, Швейцария през 1996 г. G. Schwegler & Heinz Meier разработват проект за 

усилване със стъклени нишки на носещите греди на пътното платно на покрит дървен мост 

построен през 1807 г. (фиг. 7). След реализиране на усилването е проведено натурно 

изпитване и постигнатите резултати са намаляване на деформациите с 50% [10].  

 

      
 

Фиг. 7. Усилен покрит дървен мост в Швейцария 
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В манастир с историческа стойност в гр. Люцерн, Швейцария е реализирано усилване с 

карбонови ленти на носещите подови дървени греди (фиг.8) [10]. 

 

       
 

Фиг. 8. Усилени носещи греди 

 

В България е реализирано усилване с карбонов плат на дървена подова конструкция в 

сграда разположена на голф игрище в близост до София. Необходимостта от усилване на 

носещите греди на първият етаж, е породена от отклонение при изпълнението и увеличение 

на експлоатационния товар (фиг.9). Схемата на усилване е базирана на проведени 

предварителни изчисления, при които е постигнато увеличение на носимоспособността с 

27% и намаляване на деформациите с 20% [7].  

 

    
 

Фиг. 9. Снимки на гредите преди и след усилването 
 

6. Изводи 

От направените до момента изследвания по темата могат да се констатират следните 

изводи:  

 Увеличение на максималния приложен товар с около 60%; 

 Увеличение на коравината на огъване с около 30%; 

 Наблюдава се добро сцепление между дървесината и композитния материал; 

 Възможност за постигане на високи механични характеристики при незначително 

увеличаване на напречното сечение и собствено тегло на елементите; 

 Лесно и бързо приложение; 

 Възможно намаляване на влиянието на дефектите в структурата на дървесината.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] ACI 440R 2002 Committe “State-of-the-Art Report on Fiber Reinforced Plastic (FRP)” 

[2] Borri A., Corradi M., Grazini A., A method for flexural reinforcement of old wood beams 



213 

with CFRP materials, Science Direct, 2004 

[3] CNR-DT 201: Guidelines for the Design and Construction of Externally Bonded FRP 

Systems for Strengthening Existing Structures. "Timber Structures". National research 

Council. 2005. 

[4] Д. Динев, Изседване на конструкции, работещи на огъване, усилени с композитни 

материали, Дисертационен труд, УАСГ, 2006 

[5] EN 338. Structural timber. "Strength classes". European Committee for Standardisation. 

2010. 

[6] Gentile C., Flexural strengthening of timber bridge beams using FRP, Canada, 2000 

[7] I. Geshanov, D. Kachlakev, Composite reinforce concrete – timber floor system 

externally strengthened with CFRP, 13th ICE, Edinburg, Scotland, 2010 

[8] Juliano Fiorellia, Antonio Alves Diasb, Analysis of the Strength and Stiffness of Timber 

Beams Reinforced with Carbon Fiber and Glass Fiber, Materials Research, Brazil, 2002 

[9] M. Ehsani, Ph. D., S. E., M. Larsen, S. E., and N. Palmer, Strengthening of Old Wood 

with New Technology, Structure magazine, USA, 2004 

[10] M. Motavalli, FRP Strengthening of wood, 2009 

[11] Triantafillou, T.; Deskovic, N. Prestressed FRP sheets as external reinforcement of wood 

members. Journal of StructuralEngineering, АSCE, 1992 

[12] Т. Чавов, „Дървени конструкции”, Техника, 1967 



214 

 Международна научна конференция 
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 

13 ÷ 15 септември 2012 г., Варна 

International Conference 
on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), 

13 ÷ 15 September 2012, Varna, Bulgaria 

 

СТРОИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В АРХИТЕКТУРАТА 
 

Бениан E.
1
, Kартал С.

2
, Aрабулан С.

3
, Atик Д.

4
 

 

Резюме 

Човечеството, през историята на дългия си живото е еволюирало до индустриалната 

ера, преминавайки през периоди на лов и на земеделска цивилизация. В края на тези периоди 

животът се е променял и формирал отново. Едновременно с това се променят и елементи, 

които изграждат културата, а новият ред води и до промени в архитектурата. Съвременната 

архитектура е моделирана от натрупването на изследвания и опит в този дълъг процес. 

Човечеството, в усилията си да изгради подслон за себе си в съответствие със своите 

потребности и условия на живот, съзнателно или несъзнателно, проявява дълбок интерес в 

областта на строителните конструкции. С течение на времето, строителните конструкции се 

променят, като следствие от технологичните постижения. В настоящата публикация са 

обсъдени промените в строителните конструкции, формирали се от способността и 

интелектуалната мощ на човечеството, от началото на неговото съществуване. Влиянието на 

развитието на строителните конструкции върху архитектурата е анализирано с примери 
 

Ключови думи: строителни конструкции, структурно развитие, развитието на 

технологиите, архитектура 
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Abstract 

The humankind with his long life history has evolved into the industrial era passing through 

periods of hunting-gathering and agricultural civilization. At the end of these periods of change, life 

has been re-formatted, elements that make up the culture have changed and a new order which has 

also affected architecture has been established. Contemporary architecture has been modeled by the 

accumulation of the explorations and the experiences in this long process. In this course the 

humankind, in an effort to build a shelter for himself in accordance with his needs and living 

conditions, has - consciously or unconsciously – taken a deep interest in structural systems. In time, 

the structural systems have also varied as a consequence of technological developments. In this 

study, structural developments, formed by ability and intellectual power of humankind since the 
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beginning of his existence are discussed. The effects of structural developments on architecture and 

architectural form are analyzed with examples. 
 

Keywords: structural systems, structural developments, technological developments, 

architecture. 

 

INTRODUCTION 

Having the ability to think and design, human beings have been in an effort to create artificial 

spaces in accordance with their given environmental and social conditions and cultural and 

civilizational development level, in order to fight against gravity, nature and attacks. Primarily 

emerged as a result of an instinctive need - shelter-, architecture has developed along with the 

progress of social life which brought about new necessities. 

One of the distinctive features of architectural products is the structure which renders them 

durable. However, structure should not be identified with durability in the field of architecture for it 

is one of the most important elements which shape the architectural form. In fact, there are many 

examples in which form and structure are identified with each other, and even the structure 

influences the function. This study will focus on the developments in the architectural structure 

since our time and the influences of these developments on architecture and architectural form. 

 

CONCEPT OF STRUCTURE IN ARCHITECTURE 

The word “structure” is derived from the Latin word “stuere” (to construct) and it is 

synonymous to the word “construction” in many languages. According to some definitions in the 

literature, structure means something constructed; a complex object which is made up of small 

pieces; the organization of pieces, parts or components. 

In architecture, structure signifies the carrier part of a building or defines the relationship 

between the components -especially the ones which resist against gravity and several other forces 

which work on other directions- which functions for maintaining the initial form of a building. In 

that sense it is an abstract concept. In short, it is possible to say that the word structure denotes a 

product which is established by putting together some components. Currently, the concept of 

structure system has been used synonymously with load-bearing system for the definition of the 

concept explains what is intended. 

 

DEVELOPMENTS IN ARCHITECTURAL STRUCTURE 

Human beings have always been interested in structural systems and their development. At 

the beginning they put rocks on one another, then developed pillar and joist and walked all the way 

from lintel to domes. The social, scientific, economic and technological developments in the 

industrialization period brought about other new advancements in the structural systems. In that 

sense, the discussions on the development of structural systems consider Industrial Revolution as a 

reference point in terms of the factors of development. 

 

Structural Systems before Industrial Revolution: During the periods of Nomadic and 

Agricultural Civilization which had started in Paleolithic Era and lasted till the Industrial 

Revolution in mid-eighteenth century, human beings initially used natural materials like stone and 

wood which they could find in the environment. Then they started to use materials which can be 

produced in primitive conditions like adobe and brick. By the beginning of agricultural era, other 

materials which can be found in the environment or can be easily produced like clay, limestone, 

sandstone, marble, granite were started to be used in addition to the others. Following the 

spontaneous systems like carved caves, built-up tents and huts, masonry tumulus and dolmen and 

mixed trench and house systems, human beings started to developed their construction skills and 
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material processing and created first effective structures which were trabeated, annular vault-dome 

and skeleton systems. 

In the trabeated systems which were regarded as the most characteristic features of Ancient 

Egyptian and Greek architecture, the intervals were limited to the dimensions of natural materials. 

The development of concrete and cove-dome and vault construction in the Roman period signifies a 

revolution in the history of architecture in that sense. Another important advancement in terms of 

structure was achieved by Sasanians: the first real dome was constructed on square plan by using 

corner squinches. Later on the architecture of Agricultural Era gained its characteristic symbol by 

the development of pendentive dome by Byzantines. Ottomans constructed the most brilliant 

examples of the squinch and pendentive dome architecture. 

The application of pointed arches on the cross-like vault paved the way towards Gothic 

architecture. Pointed arch, flying buttress and ribbed vault had become the main components of 

Gothic architecture and the cathedrals of the period are interesting examples of skeleton structure 

approach. The Renaissance Era which follows the Gothic period reevaluated the successes of 

Antiquity. One might say that it was not a period of original creativity. Baroque period also did not 

witness significant advancements in terms of structural systems. In this period, architecture had 

focused on volumetric values and the organization of interior spaces. 

 

Advancements in Structure during the Industrial Revolution and After: The use of 

construction materials like stone, brick and wood before the Industrial Revolution put limitations 

for further advancements in the field of architecture. The inclusion of cast iron, steel and concrete to 

building technology in nineteenth century opened a new era. Although cast iron was developed in 

Middle Ages, it was not used for construction until nineteenth century. In this period steel skeleton 

and glass was started to be used together in buildings. These advancements were applied in the 

structures in international expositions which were organized by 1850s. Crystal Palace, Eiffel Tower 

and Galerie des Machines triggered a new approach in the field of architecture. 

The acceleration of technological advancements in the twentieth century produced variety in 

construction materials and new structure systems –surface structure, spatial structure, tensile-

membrane systems, pneumatic systems. Apart from reinforced concrete system, sheet system, shell 

system, tensile-membrane system, the modular system which uses prefabricated components 

opened new dimensions for architecture. It was especially the invention of reinforced concrete 

which triggered new quests and different designs in architecture. With the help of reinforced 

concrete, architecture attained free space and an immense richness of forms which were impossible 

to construct before. 

It can be observed that structural systems are still developing today and these developments 

provide an almost limitless freedom of design to designers. In addition to this, factors like the 

coherence between the organization of interior spaces and the form, the structural effectiveness in 

transcending the intervals, and richness in form have been increasing the importance of shells in 

architecture. However, although shells can be constructed with various materials, it can be seen that 

the use of reinforced concrete is more widespread. During the last years, the development of 

double-coated pneumatic systems have accelerated for they do not require pressure differences 

between outer and interior space and they allow the construction of freer forms. 

 

AN ASSESSMENT OF THE IMPACT OF DEVELOPMENTS IN STRUCTURE ON 

ARCHITECTURE 

Architectural products attract attention primarily with their forms. And structure is the leading 

factor which shapes architecture and influences the total form of the building. Here, we will 

elaborate on the impacts of the advancements in structure on architecture and architectural forms. 

During the period of Nomadic Life there were caves which are regarded as examples of 

spontaneous architecture along with tents and huts (Figure 1). In this period, materials and the 

structure determined the shapes of tents and huts. With the passage to agricultural order, a 

continuous architecture which is raised upon foundations was developed instead of mobile 



217 

structures without any foundation. During the period of Agricultural Civilization, forms were still 

depending on structure and material. However, forms show variety in accordance with the distinct 

levels of technology in different civilizations. For example, the forms of the pyramids in Egypt 

(Figure 2) and ziggurats in Mesopotamia are the results of the expansion of a massive masonry 

structure towards the base. Furthermore the lintel-pillar relationship in Ancient Greece is another 

example of the influence of construction on form (Figure 3). 

Vaults and domes, which display their influence today in the forms of “surface structures, 

shells”, had oriented the architecture of past periods by the structural possibilities they offer and 

their forms. For example, the emergence of a new structure with dome and vault construction had 

an important impact in terms of plasticity effect in Roman architecture. However, Romans used 

domes more widely in the structures with circular or polygonal plans. In that sense, the circular 

structure of Pantheon in Rome is a direct consequence of the dome (Figure 4). Similarly, it is 

possible to say that dome played a role as a structural component in shaping the volumetric effect of 

Hagia Sofia in İstanbul (Figure 5) and Selimiye Mosque in Edirne (Figure 6). 

 

 

The form-function relationship in gothic cathedrals was solved quite successfully with their 

unique understanding of structure. The symbolic and communicative role of the façade was brought 

into forefront (Figure 7). However, Renaissance architecture revitalized the aesthetic and structural 

features of the antique period architecture (Figure 8). In this period, overlapping, complex veiling 

components were used especially in religious structures. In general, domes are combined with 

vaults as in Byzantine churches. In Baroque period, decorative or dense plastic tendencies avoided 

the reflection of structure clearly on buildings. 

In the Industrial Revolution, the iron was turned into steel, it became possible to produce it 

with industrial methods, and its use became widespread. As a result the principles of both industry 

and architecture were influenced by these developments. The imitations which were quite popular 

before left their places to new styles. One might say that the architecture of Industrial Age in which 

we are still living in gained an extensive freedom as a consequence of the advancements in structure 

which benefited from technology. Especially the structural solutions which have bearing and 

covering functions in Modern Architecture are the concrete manifestations of this freedom. 

However, the characteristics of Modern Architecture which were regarded by many to be distinctive 

are its functionalist approach to design and its tendency to create new forms. In order to narrow 

down the dimensions of the study, some examples of Modern Architecture are evaluated below. 

 
Figure 1. The hut of 

Nomadic Civilization 

period (Ünsal, 1967) 

 
Figure 2. Cairo, Great 

Pyramid of Giza (2008) 

 
Figure 3. Athena, The 

Temple of Hephaestus   

(2006) 

 
Figure 4. Roma, 

Pantheon (2010) 

 

 
Figure 5. İstanbul, 

Hagia Sofia (2010) 

 

 
Figure 6. Edirne, 

Selimiye Mosque (2004) 

 

 
Figure 7. Paris, Notre 

Dame Cathedral (2008) 

 

 
Figure 8. Poma, St. 

Pietro Cathedral (2010) 
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(Benian, 2011) 

Although being a small structure, Barcelona Pavilion (1929) is regarded as 

the symbol of modern movement with its open plan design. The boundary 

between interior and outer space is vague. Some of the most distinctive 

features of the pavilion are thin terrace roof, thin steel columns with “+” 

shape and glass surfaces. 

 
(www.greatbuildin

gs.com) 

Villa Savoy (1928-31), in which Le Corbusier found the opportunity to apply 

all the criteria he defines as the “five points of the new architecture”, has 

guided many modernists. The concrete construction of the building has an 

elemental organization. Columns provided the possibility of using walls 

independent from the structure. The exclusion of load-bearing walls provided 

freedom to façade as well as the plan. 

 
(www.dummidumb

wit.wordpress.com) 

The Fallingwater House (1935-39) cantilevers in the form of consoles were 

produced by locating horizontal planes upon vertical ones and open spaces 

were created in the interior in order to allow fluidity. In addition, rooms are 

not designed as closed boxes; openings which flow towards each other were 

created by using architectural elements and avoiding walls and doors. 

 
(www.architectures

design.com) 

In Guggenheim Museum (1943-59) the design was interpretive in terms of 

form and continuous in terms of structure. By this way, the flowing space is 

continuously emphasized. Wright used the ability of reinforced concrete to 

be shaped in creating a shell-like volume whose size increases towards 

upwards. In this building the function is interpreted specially and the plan 

and structure are developed on the basis of the function. As a result, the 

unique volumetric organization defined the aesthetics of the building. 

 
(www.greatbuildin

gs.com) 

In Farnsworth House (1946-51) the concept is reduced to a space which was 

framed with a single glass. By this way, the idea of primitive hut is 

reinterpreted with modern tectonics and materials. 

 
(www.archididac. 

com) 

In Marseille Housing Estate, concrete proved itself as the easiest solution for 

the structural, constructional and economic requirements of mass housing 

projects. Being compared by some with a transatlantic ship, this colossal 

structure is exposed concrete. This wide concrete complex which was 

defined by Le Corbusier as a giant ‘wine rack’ constitutes a framework in 

which flats are placed like drawers. 

 
(francisanderson. 

wordpress.com) 

In the TWA Terminal Building (1946-53), the two wing-like form which 

ascends constitutes the main terminal area. The structure is supported by a 

combination of 4 large vaults which were also supported by 4 Y-shaped 

reinforced concrete columns. The function is reinterpreted in accordance 

with the symbolic form which was tried to be constituted in the building; 

there is a successful balance between plan and structure system. 

 
(congress.cpb.de) 

Departing from the function, the groups of audience are located around the 

orchestra in the Berlin Philharmonic Building (1956-63) and a unique 

interior space is created; the end result was shaped on the bases of plan, 

structure and acoustics. 

 
(Murray, 2004) 

Sydney Opera House (1957-73) combines technological virtuosity with the 

image of sail. The form is produced of a series of interpenetrating shells 

which were located on a stepladder platform. The reinforced concrete 

building and surfaces are made up of prefabricated components which were 

assembled on the site. 



219 

With 1960s an architecture which relies on the striking expressions of the structure and the 

almost excessive use of modern technology has started to emerge. Especially the structural solutions 

which were exhibited in world expositions exemplify the extent of freedom the technology of 

structural solutions has brought to architecture. 

 

 

 
(inhabitat.com) 

Montreal Housing Estate (1964-67), which was designed by Moshe Safdie 

and his friends, is a complex in which all elements which constitute the 

entire building also serve as the load bearing structure. In this building, form 

is attained by moving from structure and function. Structure is made up of 

354 prefabricated blocks which are names as ‘box’ or ‘module’. Having 8 

different sizes, these modules added up each other and connected with each 

other with steel cables. These modules come together to constitute 15 

different types of houses with different sizes. 
 

 
(faculty.ksu.edu. 

sa) 

Being sometimes referred to with the name of the one of the most important 

international expositions, Expo 67, where it was exhibited, The German 

Pavilion (1965-67) can be regarded as the adaptation of the tent architecture 

of the Nomadic Civilization period to the Industrial Era by using 

contemporary contents, materials and techniques. Constituted with the 

tensile-membrane system, the façade character of the pavilion is determined 

by structure and materials; form, function and structure are integrated to each 

other. 

 
(Benian, 2010) 

Palazzetto dello Sport (1957-60) is the smaller of the two stadiums Pier 

Luigi Nervi designed for 1960 Rome Olympics. This building comes into 

prominence with its achievements in engineering. Nervi equates beauty with 

structural coherence and this small stadium is an example of a successful 

relationship between form, function and structure. 

 

 
(newshopper.sulek

ha.com) 

When we evaluate the pathway Kenzo Tange followed in his designs of 

Tokyo Olympic Stadiums (1960-64), we can see that structural system is 

developed with reference to the function and that this is the source of the 

aesthetic impact of both inner and outer sides. Reflect the spirit and energy 

of sporting activities, these spaces are covered with giant tent-like metal 

roofs which were hung with steel cables. As a result a simple but effective 

understanding of structure is attained by departing from function. This had 

rendered the perception of the interior space interesting. The curvilinear shell 

which constitutes the cover coat and the structural system which was 

developed on the bases of function played important roles in shaping the 

form of the building in which the interior-outer unity is attained successfully. 

 

The so-called High Tech architecture of 1970s England put forward the concept of machine 

aesthetics and focused on the materials of the industrial revolution like glass and steel. As in the 

case of High Tech architecture, Deconstructivism uses materials which have not been used before in 

a way which was not seen before and produces proportions which have not been attempted before. 

Thus, the advancements which happened after the Industrial Revolution are more 

comprehensive and accelerated than they were in previous eras. In this period, not only machines 

and techniques, but also new materials were produced. The new materials and construction systems, 

which were developed by the construction industry by the help of technology, played important 

roles in the realization of the designs of architects. Advancements in construction sector enriched 

the formation of buildings and increased the quality of life in spaces. 
 

In conclusion, being one of the main components of architecture, structure has followed a 

parallel pathway to that of the advancements in material, technique and technology throughout 
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history. Depending on these developments in structure, architecture has become diversified. This 

has resulted in the construction of buildings in which the total form and structural form are 

identical. When we look at the examples from various levels of civilization which were constructed 

with the materials and technologies of their period, we can see that structure had an immediate 

influence on architecture in terms of form. However, this was not the case for every period and 

every building. The influence of structure on architectural form has been increasing even today. If 

architecture is defined as the solution of needs with the available facilities, the integration of 

structure with architecture becomes more valuable, since structure in architecture is one of the most 

important factors which reflect the level of civilization of the society it belongs to. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА ЕКОЛОГИЧНАТА УСТОЙЧИВОСТ 

НА СГРАДИТЕ И ЕНЕРГИЙНИТЕ ИМ СИСТЕМИ 

 

Александър В. Димитров
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Резюме 

В доклада е получен модел за математическо описание на съчетаването на седем 

традиционни фактори, управляващи екологичната устойчивост на сградите, чрез прилагане 

на екологичноустойчиви еталони на различни типове сгради, според тяхната мисия: 

жилищни, бизнес (търговски), обществени, офиси на държавната и общинската 

администрация, училища, университети и други. Предложеният математически модел се 

използва за автоматизирано оценяване на екологическата устойчивост на сградите, чрез 

изчисление на техния индекс и клас на екологична устойчивост в метода BG_LEED.  

 

MATHEMATICAL MODEL FOR ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL 

SUSTAINABILITY
 
OF BUILDINGS AND THEIR ENERGY SYSTEMS 

 

Alexander V. Dimitrov* 

 

Summary 

A mathematical model to describe the combination of seven traditional factors governing the 

environmental sustainability of buildings by applying the standards for environmental stability in 

different types of buildings according to their mission: residential, business (commercial), public, 

offices of state and municipal administration, schools, universities and others is derived in report. 

The proposed mathematical model is used for automated evaluation of the environmental 

sustainability of buildings through the calculation of their index and class of environmental 

sustainability in the method BG_LEED. 
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1. Увод. От енергийна ефективност към екологична устойчивост 

От 2004 година в проектантската практика у нас, както и в други страни се използва 

величината „годишна потребна топлина за отопление на 1 квадратен метър полезна площ 

(бълг. Разгъната - РЗП) за жилищни сгради, 
2myearkWh ” като специфична енергийна 

характеристика на сградите [1,5]. 

Когато нещата се свеждат до решаването на конкретни проектантски проблеми, обаче 

възникват значителни неопределености, тъй като са оставени за свободна интерпретация 

няколко ключови фактори. Например оказва се, че строителната височина на дадено 

помещение или сграда е несъществен енергоефективен фактор (при което високите сгради и 

помещения са в неравностойно положение за поддържане на параметрите на комфорта). 

Същото се отнася и за степента на остъкляване на фасадите, специфичния пад на налягане и 

напрежение и редица други репери/еталони за проектантите на сградните системи 

(benchmarks).  

Като цяло обаче, главният недостатък на този подход се състои в смесване дейностите 

на многото системи в цялата сграда, при което се губи оценката за качеството на работата на 

отделните системи, а когато е приложен към съществуващи жилищни сгради - води до 

абсурдни резултати (например, че тези с по-голяма околна площ при един и същ строителен 

обем трябва да имат 90% по-висока допустима норма за топлосъхранение, което е 

“безсмицица” и противоречи на здравата инженерна логика за енергоспестяване). 

Безспорно е, че с повишението на енергийната ефективност, чрез подобряване 

ефективността на енергопотребяващите системи и инсталации в сградите ще се подобри 

драстично чистотата на атмосферата и ще се забавят  климатичните промени и  глобалното 

затопляне, тъй като използваните понастоящем енергопреобразуващи технологии са 

екологично неустойчиви. Същевременно обаче, трябва да се подчертае, че енергийната 

ефективност не води автоматично и задължително до екологично равновесие и 

устойчивост. Така например, използването на модерни електрически уреди с висока 

ефективност (класове А, А
+
, А

++
 или EnergyStar), „вкарване” в норма за 

енергопотреблението на всички съществуващи и новопостроени сгради или използването на 

енергоефективни транспортни технологии с прилагане на хибридните и 

електрозадвижваните коли, само би отслабило тоталния натиск на нашата цивилизация 

върху околната среда, би забавило или отложило с някое и друго поколение настъпването на 

апокалиптичния сценарии от филма на Al Gore “Неудобната истина - Inconvenient Truth”, но 

с това не се подтиска или отслабва прогресивно развиващия се парников ефект в 

атмосферата. 

Въпреки, че сградите от само себе си могат да бъдат изградени като енергийно-

ефективни, с високи класове (CEE) на уреди и системи, ако те са енергоснабдени чрез 

технологии, чиито отпадни продукти усилват парниковия ефект в атмосферата, тяхното 

строителство и експлоатация не намалява, а напротив увеличава екологичната неустойчивост 

на околната среда. Какъв е изхода? Отговорът е в смяната и усъвършенстването на 

енергийните технологии. Докато това стане реалност обаче, държавата трябва да въведе 

строги регулации не само за енергийна, но и за екологична ефективност или устойчивост. 

В настоящия доклад обосновава математически модел, чрез който извършва оценка 

на индекса на екологична устойчивост на сградите и техните проекти. Той е част от 

широкообхватно изследване върху сградната енергийна система в условията на екологична 

устойчивост, използващо индекси и класове на екологична устойчивост на сградата и 

енергийната ù система и подсистемите (
другиuEEBuilmIES Sysm ,, 

) по аналогия на тези, 

прилагани за определяне на енергийната ù ефективност ( SysЕEIEE
) [1].  

 

2. Обща структура на математическия модел на екологична устойчивост на 

сградата и енергийната ù система 
За формалното описание на степента на екологична хармоничност на сградите в 
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доклада, се прилага принципа за суперпозиониране на ефектите на екологичните фактори 

върху екологичната им устойчивост. Съгласно този принцип, екологичната устойчивост на 

сградите се явява сума от дяловите устойчивости, привнесени от следните независими 

екологични фактори: използваните строителни материали  Mat ; Ландшафта и селищната 

среда  L ; Вътрешния комфорт и здравословната среда  IC ; енергия и атмосфера  EE ; 

мениджмънт на водите  W , използвани иновационни технологии ( Inn ) и локална политика 

 RP . 

С цел да може да се извършват оценки върху екологическата устойчивост, в този 

случай е целесъобразно въвеждането на целева функция на екологическата устойчивост на 

сградите BuilES
, която формално може да се представи с математическия израз: 

 

(1)                    
RPInnLICEEWMatjPESES

j jBuil ,,,,,,
7,1

   , 

 

наречен общ екологичен модел на сграда. Тук, jPES
 е оценката за парциалния принос на 

тияj   екологичен фактор. 

По своята природа, избраната целева функция BuilES
 няма директно количествено 

измерение, а притежава качествен оценъчен характер. Не съществуват количествени 

измерители на посочените фактори, определящи екологичната устойчивост на цялата сграда, 

а само субективни оценки. Така например, факторът „Вътрешен комфорт и здравословна 

среда” има субективен оценъчен характер и получава две оценъчни  нива „комфортна и 

здравословна” и „дискомфортна  и болестотворна”, а факторът „Локална политика” зависи 

от прилагането на политически и регионални стратегически субективни нагласи и възгледи и 

получава също две нива „одобрение” и „неодобрение”.  

За измерване и получаване на количествени оценки на тези „качествени” аргументи се 

използват експертно селектирани „еталони”, служещи за сравнение. Същността на 

„измервателната процедура” се състои в съпоставянето на представителни за 

екологическата устойчивост характеристики на обследвана сграда и сградата, наричана 

„еталон за екологично хармонична сграда или накратко – екологичен еталон”. 

Оценката на екологичната устойчивост на обследваната сграда се базира на 

отклоненията  на характеристиките на обследвания обект спрямо екологичния еталон. 

Математически  това се записва чрез отношение на целевите функции на екологическата 

устойчивост на сградата BuilES
 и „екологичния еталон” 

Eth

BuilES
, която ще наричаме индекс на 

екологична устойчивост на обследваната сграда: 

 

(2)                  

0,10  BuilEth

Buil

Biul
Buil IES

ES

ES
IES

 

 

Обследваните сгради, чиито индекси на екологична устойчивост имат стойности, равни 

на 
0,1BuilIES

 са екологично хармонични до степен, съответстваща на „екологичния 

еталон” (Тези с индекси, намиращи се в долната част на указания интервал са със 

значителни отклонения спрямо екологичния еталон и следва да бъдат обновявани, 

оздравявани или просто демонтирани като вредни или опасни за обитаване). 

В доклада, предлаганата система за оценка на екологическата устойчивост на сградите, 

използва като „екологичен еталон”  такава сграда, която предизвиква приемливо ниски за 

мисията ù екологични следи върху ландшафта, атмосферата, материалните и 

енергийните източници, глобалния климат и озоновия слой. Нивата на допустимост се 
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регламентират от държавните изисквания за опазване на околната среда, европейските норми 

и изисквания и междудържавните регулационни норми. 

За математическо описание на екологичния еталон се приема израза: 

 

(3)                 
RPInnLICEEWMatjESaPESES Eth

j

Eth

jj

Eth

j

Eth

Buil ,,,,,,
7,17,1

  
, 

 

получен след прилагане на дефиниционното ур.1) за подходящо избрани нива
†
 на 

факторните еталонни аргументи.Използваните тук величини са: 

 
Eth

BuilES
 - оценъчна стойност на целевата функция за екологичния етелон; 

 
Eth

jPES
- оценка за парциалния принос на 

тияj   фактор в екологичния сграден 

еталон; 

 
 



7,1j

Eth

j

Eth

j

Ett

Buil

Eth

jEth

j
PES

PES

ES

PES
a

 - стойности на 
тияj   тегловен коефициент, отчитащ 

приноса на 
тияj   фактор в общата екологическа устойчивост на еталона. От 

ур.(2) следва, важният извод, че 
0,1

7,1
 j

Eth

ja
; 

 
Eth

jES
 - екологична устойчивост, създавана от 

тияj   фактор за еталона. 

 

В следващото изложение изразът (3) ще бъде наричан модел на екологичния сграден 

еталон, а тегловните отношения 
7,1 jaEth

j образуват базовото множество от тегловни 

коефициенти на екологичния еталон. 

Общият индекс на екологична устойчивост на обследваната сграда BuilIES
, 

дефиниран чрез ур.(2-36), сега може да се изрази чрез: 

 

(4) 
RPInnLICEEWMatj

PES

PES

PES

PES

PES

PES

PES

PES

ES

ES
IES
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j

Eth

j

EE

j

Eth

M

j

Eth

j

j j

Eth

Buil

Biul
Buil

,,,,,,

.......
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След техническа преработка на
тияj  член 

j

Eth

jEth

j

Eth

j

j

Eth

j

j
IESa

PES

PES

PES

PES



 на ур. (3) то 

получава следния окончателен вид: 

 

(5)                 
,,,,,,,

7,1
RPInnLICEEWMatjIESaIES

j j

Eth

jBuil    
 

а в разгънат вид, уравнението за общия  индекс на екологична устойчивост на обследваната 

сграда, представящ и екологичния ù модел, BuilIES
 получава формата:  

 

.RP

Eth

RPInn

Eth

InnL

Eth

LIC

Eth

ICEE

Eth

EEW

Eth

WMat

Eth

MatBuil IESaIESaIESaIESaIESaIESaIESaIES   
 

                                                           
†
 В зависимост  от мисията на сградата, определими по емпиричен метод. 
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В нея величината на общосградният индекс е съставена от седем различни факторни 

индекси 
Eth

j

j

j
PES

PES
IES 

 (Приносите на седемте фактора на екологична устойчивост: 

Използвани строителни материали; Ландшафт; Енергия и атмосфера, Води; Вътрешен 

комфорт и здравословната среда, Иновации, Локална политика ) и има интегрална 

оценъчна стойност за цялата сграда. 

Предложеният тук израз за индекса на екологична устойчивост на сградата (строежа) 

BuilIES
 (5) съдържа седем тегловни коефициенти, носещи „генетичния код на екологичния 

еталон”, тъй като те представляват отчетения принос на 
тияj  екологичен фактор към 

устойчивостта на сградния еталон 

.,,,,,, RPInnLICEEWMatj
ES

PES
a

Eth

Buil

Eth

jEth

j 

 

Детайлите, възникващи при определянето на индексите на екологичната устойчивост, 

касаещи темата на доклада са разисквани в публикациите, съпътстващи това изследване, 

напр. [2, 3, 4, 7 и 9]. 

 

3. Избор на екологичен еталон. Таблица на съответствието 

Сградите, проектирани по изискванията на  екологичното строителство имат силно 

редуцирани режийни разходи за енергия и прясна вода, повишават се пазарните им оценки, 

намаляват емисиите на въглероден диоксид, причинени от производството на потребяваната 

енергия, средно с 352 yeart  в сграда, осигурява се по-здравословен и качествен живот на 

обитателите им, както и се създават данъчни облекчения, реклама и висок имидж на техните 

инвеститори, собственици и строителите. За поститане на тези резултати от особена важност 

е правилният избор на екологичен еталон за сградите. Този еталон трябва да отразява 

специфичните национални особености, местните условия и ресурси, мисията на 

обследваната сграда и добрите световни практики.  

Както е известно [1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13] последните 15 ÷ 20 години в световната 

строителна практика, а напоследък и у нас
‡
 придобиха популярност двете системи за оценка 

на екологичната устойчивост на строежите BREEAM (building research establishment 

environmental assessment method) и LEED (leadership in energy and environmentdl desighn), 

които са потребителски ориентирани и се използват от държавните и общински власти в цял 

свят за управление на инвеститорската активност на строителната дейност. Нашият анализ 

[1] показа, че в края на миналото десетилетие обаче, екологичните еталони на двата метода 

се променят по посока на съвпадение и днес те практически съвпадат. Това означава и 

отъждествяване на получените оценки за екологична устойчивост за сградите по двата 

метода до степен на субективните грешки, които могат да бъдат допуснати от лицата, 

извършващи одитната процедура.  

Същевременно, в последната версия на системата LEED от 2009г. (V3) се появи 

тенденция за отчитане на спецификата на мисията на сградите – те бяха разделени на 8 

категории. Появиха се и екологични еталони за различните видове сгради, например: за 

жилищни и комерсиални сгради, за училища, за съществуващи сгради, за здравни заведения. 

В [1] са дадени количествата точки (scores), присъждани за сградите от списъка, като в 

неявен вид е отразен и съответния екологичен модел, съответстващ на мисията на сградата. 

Например, в екологичния модел на училищата е завишен дела на фактора вътрешна среда 

(Indoor environmental quality) – той получава 1,27 пъти повече точки над аналогичния 

фактор за съществуващи и нови сгради от друг тип (3-та и 5-та колона). Аналогично е 

                                                           
‡
 Известни, но не така популярни са още GreenStar (Au), CASBEE(Jap), HQE(Fr) , (PEARLS -The Pearls Rating 

System for Estidata)  и създадения през 2008 г.  DGNB(BRG). В Приложението са дадени сравнения между 

различните системи. 
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положението и с фактора „Използвани материали и ресурси (Material&Resoures)”, който 

при комерсиалните  и новите сгради е със завишен брой точки (1,4 пъти) в сравнение с тези 

на съществуващите сгради. Другите различия са коментирани в [1]. 
 

Табл.1 Тегловни коефициенти на екологичните модели, използвани в 

метода LEED, V3 при различни типове строителство 
 

№ 

Фактор на 

екологична 

устойчивост 

Тегловни 

коефициенти за 

съществуващи 

сгради V3 

Тегловни 

коефициенти за 

комерсиални 

сгради V3 

Тегловни 

коефициенти 

за нови сгради 

V3 

Тегловни 

коефициенти

за училища 

V3 

1 Sustainable sites 0,23 0,19 0,23 0,22 

2 Water efficiency 0,13 0,1 0,09 0,11 

3 Energy&Atmospere 0,32 0,34 0,32 0,3 

4 Material&Resoures 0,09 0,13 0,13 0,12 

5 Indoor envir. quality 0,14 0,15 0,14 0,17 

6 Inovation&Desighn 0,05 0,05 0,05 0,05 

7 Regional Politicy 0,04 0,04 0,04 0,03 

 Total 1,0 1,0 1,0 1,0 
 

Тегловните коефициенти на екологичните еталони, които се изчисляват като 

отношение на присъжданите точки за съответния фактор и максималните точки (total) на 

типовете сгради, сертифицирани по метода LEED – са дадени в табл.1 и потвърждават 

установената тенденция за отчитане спецификата на мисията на сградата в екологичния ù 

модел. 

Съставянето на пълен списък на възприетите и утвърдени екологични модели излиза 

извън поставената тема на доклада, поради това, че проучванията са ограничени само върху 

онези фактори, които касаят работата на Сградната енергийна система и нейните 

компоненти, именно факторите „Енергия и атмосфера (Energy&Atmospere)” и „Вътрешен 

комфорт и здравословна среда (Indoor environemental quality)”. 

Анализът на тяхното дялово участие показа, че и двата фактора са от първостепенно 

значение за екологичната устойчивост на сградата, съответно с дялово участие (от 0,3 ÷0,34) 

и (0,14÷0,17) за различните сгради (вж.табл.1). В доклада, обаче ще бъде записан вида на 

сградните математически екологични модели за сградите, които са били проверени в 

практически сертификационни процедури, например като тези, чиито тегловни коефициенти 

са посочени в табл.1. На това основание, тук в табл.2, да прилага следните математически 

модели, описващи екологичната устойчивост на сградите, чрез израза (5): 
 

Табл.2 Сградни математически екологични модели, за различни типове строителство, 

получени от общия екологичен модел, използващ индексите на 

екологична устойчивост (5-39) 
 

За съществуващи сгради  

RPInnLICEEWMatBuil IESIESIESIESIESIESIESIES  04,005,023,014,032,013,009,0  
За комерсиални сгради  

RPInnLICEEWMatBuil IESIESIESIESIESIESIESIES  04,005,019,015,034,01,013,0  
За нови сгради 

RPInnLICEEWMatBuil IESIESIESIESIESIESIESIES  04,005,023,014,032,009,013,0  
За училища 

RPInnLICEEWMatBuil IESIESIESIESIESIESIESIES  04,005,022,017,03,011,012,0  
За проектиране на сградното ядро и обвивка 

RPInnLICEEWMatBuil IESIESIESIESIESIESIESIES  04,005,025,011,034,009,012,0  
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Според типа на сградата, след прилагане на техническа процедура за определяне на 

седемте факторни индекси - 
RPInnLICEEWMatjIES j ,,,,,,

, се дава в [1]. Процедурата 

се свежда до използване на посочените математически изрази от табл.2 и изчислява 

общосградния индекс на екологична устойчивост на дадена обследвана сграда - BuilIES
. За 

да бъде, обаче присъден класа на екологичната ù устотойчивост трябва да се използва 

подходяща рейтингова скала (използва се т. нар. „таблица на съответствието”) - вж. фиг.1. 

 

 

Фиг.1 Таблица на съответствието. Индексът на екологична 

устойчивост на сградата BuilIES
 се изчислява с изразите 6) ÷ 10) 

 

Рейтинговата скала е направена по такъв начин [1], че високите нива на оценка за 

екологична устойчивост на сградите да съответстват на тези, получени чрез известните и 

световно признати рейтингови системи. Използваната за целта „Таблица на съотвествието” 

е показана на фиг.1. Нейна характерна особеност е, че използва разпознаваема в Европейския 

съюз система за обозначаване на степента на екологична устойчивост на сградите, чрез 

въвеждане на седем класа, означени с  първите букви от латинската азбука: A, B,… и G (най-

висок клас е клас А). 

Нивата на общосградния индекс на екологична устойчивост - BuilIES
, съотвестващи на 

клас А са избрани да бъдат в интервала 
725,00,1  BuilIES

 и отговарят на степента 

„Platinum” на системата LEED V3, а тези от класове B, C и D, съответно на “Gold”, „Silver” и 

“LEED certificated”. В таблицата са дадени допълнително още три допълнителни класа на 

екологична устойчивост за обследваните сгради (E, F и G) чрез които се създава възможност 

за по-пълно класифициране на съществуващия сграден фонд. Избраната система за 

екологичен рейтинг на сградите, предложена в настоящата монография е насочена към 

европейските потребители на строителни продукти и е аналогична на тази, използвана 

при другите индустриални продукти, продавани в Европейския съюз. Тя е разбираема от 

инвеститорите, проектантите и строителите, и осигурява лесна комуникация между тях.  

На ниво проектиране на сградите, предлаганата в доклада рейтингова система 

дeфинира отговорностите на специализираните екипи от проектанти за рeшаване на 

комплексни задачи, свързани с удовлетворяването на изискванията на екологичните фактори. 

Например, удовлетворяването на потребностите от екологичния фактор „вътрешна 

среда”, изисква успешна екипна работа на проектанти с различна специализация: 

електроинженер, топлоинженер, дизайнер по вътрешно озеленяване и по строителни 

материали.  

На ниво  сертифициране на сградите, предлаганата в монографията методиката изисква 

детайлно изготвяне на сградни паспорти и верифициране на записаните в тях 

характеристики. 
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СРЯЗВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ СТЕНИ НА СГРАДИ – МОДЕЛ 

И НОСИМОСПОСОБНОСТ ПРИ СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

 

Атанас А. Георгиев
*
 

 

Резюме 

При високите стенни конструкции обикновено широчината на стените е по-голяма от 

етажните височини. Тази геометрична особеност модифицира обичайните регулярни полета 

(фермови модели), с които се описва крайното гранично състояние при срязване. В доклада 

се представя един модел, който отчита ограниченията на подовите конструкции. Дефинирани 

са полета на директно и индиректно предаване на срязващите сили. Изведени са условия за 

проверки на диагоналния натиск и на напречната армировка в стени с ниво на дуктилност 

средно (DCM). Моделът е хармонизиран с изискванията на Еврокод 2 и Еврокод 8 и е 

актуален особено при силното срязване на стените в сутерени.  

 

Ключови думи: стоманобетон; крайно гранично състояние; дуктилни стени; срязване. 

 

SHEAR OF RC WALLS – MODEL AND CAPACITY AT SEISMIC ACTION 

 

Atanas A. Georgiev* 

 

Abstract 

Tall wall system structures usually have shear walls width bigger than the story heights. This 

geometrical characteristic modifies the ordinary regular fields (truss models), which define the 

shear failure state. The paper presents a model, which takes into account the restraints of the floor 

diaphragms. Fields of direct and indirect shear force paths are defined. Design procedures for 

diagonal compression and shearreinforcement in walls with medium ductility level (DCM) are 

being suggested. The model is coordinated with the Eurocode 2 and Eurocode 8 requirements and it 

is especially suitable for defining high shear levels in shear walls at the basement. 

 

Keywords: reinforced concrete; ultimate limit state; ductile walls; shear. 
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Дуктилните стенни системи с отделни стоманобетонни стени са най-разпространените 

конструктивни решения за поемане на хоризонталните компоненти на сеизмичните 

въздействия в ниски и средно високи сгради. Всяка стена се проектира като запъната в 

фундамента, а над него се планира образуването на пластична става, която дисипира енергия 

чрез огъване. 

В областта на пластичната става се реализират максималните стойности на разрезните 

усилия (ефектите) от явленията огъване (М), натиск-опън (N) и срязване (V). В такава 

критична зона, а и по цялата височина на стената, овладяването на срязването е съществено 

за гарантиране на дуктилното поведение, т.е. механизъм на евентуално разрушаване от 

огъване. 

В доклада е разгледана носимоспособността на срязване на стени, проектирани за 

средно ниво на дуктилност (DCM) съгласно [1], което най-често се прилага в практиката. За 

пълнота е разгледан обичайният случай с корав сутерен, в който стените продължават със 

същото напречно сечение. 
 

1. Меродавни изчислителни стойности на срязващите усилия 

На фиг.1 са показани типичните диаграми на усилията в стена, получени от модалния 

анализ на конструкцията, както и техните коригирани изчислителни стойности в 

съответствие с [1]. 

(1) За огъващите моменти над фундамента (или сутерена) обвивната диаграма на 

огъващите моменти се формира от изместването на нормалния опън и от особеностите на 

реагирането на стените във височина. Корекцията на напречните сили от анализа EaV  при 

DCM e консервативна и с постоянене коефициент: 
 

EaEd VV 5,1 .        (1) 

 

(2) За да се гарантира дуктилност на критичната зона, в участъка на коравия фундамент 

се приемат следните капацитивни предпоставки: 

- реализира се фактическата носимоспособност на нормалното сечение RdM  (при 

съответна EdN  от анализа), като се приема и уякчаване на надлъжната армировка - 

10,1Rd ; 

- приема се нулева стойност на огъващия момент при взаимодействието между стената 

и фундамента. 

Така напречната сила в стената в сутерена се определя елементарно, но с твърде висока 

консервативна стойност: 
 

bRdEd hMV /1,1 .       (2) 

 

 

Фиг.1. Изчислителни усилия в стоманобетонна стена 
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2. Форми на разрушаване от срязване 

(1) Особеност на стоманобетонните стени е взаимодействието им с подовите и с 

покривните конструкции (диафрагмите), от които те всъщност поемат сеизмичните сили: 

- Етажните конструкции са достатъчно корави и практически неразтежими в равнината 

си. 

- Коси пукнатини в един етаж от стената вследствие диагонален опън/натиск трудно 

могат да пресекат неразтежимата диафрагма. Затова моделът на разрушаване от фит.2.а е 

нереалистичен. Освен това над сутерена посоката на срязване се променя (фиг.1.в). 

(2) Формата на крайно гранично състояние на фиг.2.б съответства на познат фермов 

макромодел, който обаче е с много голям наклон на натисковите диагонали и с голяма степен 

на „концентрация на идеализацията”. Такъв модел може да се реализира частично, ако се 

допусне действие на подовите конструкции върху стената само по широчината й wb  (т.е. 

челно). Такава крехка локална връзка трябва да се избягва. 

(3) Взаимодействието между стената и диафрагмите на всяко ниво трябва да е по 

цялата контактна дължина wl  на напречното сечение на стената. То се осигурява на базата на 

хоризонтални фермови модели в диафрагмите (плочите), от които се в тях се изчислява 

допълнителна опънна армировка, перпендикулярна и (ако е необходимо) успоредно на 

стената. Този феномен е предмет на друга публикация на автора. Ако в контакта между 

стената и диафрагмите на всяко ниво се приеме равномерно разпределение на напречната 

сила, на всеки етаж може да се разглеждат самостоятелни диагонално натиснати полета. 

които на отделните нива могат да променят параметрите си и дори направлението на главния 

натиск и опън (напр. при корав фундамент) - фиг.2.в. 

 

 

Фиг.2. Нереалистично (а и б) и възможно (в) разрушаване от диагонален натиск-опън 

 

3. Етажно поле при срязване на стена 

(1) Основна е предпоставката за равномерно разпределение zVEd /  на срязването при 

диафрагмите в рамките на рамото на вертикалните сили в усилените зони на стените, което 

съгласно [1] може да се приеме wlz 8,0  (фиг.3.а). Така при отказ от обрамчващото действие 

на диафрагмите, което е в посока на сигурността, на всеки етаж от стената се развиват 

равномерни полета с натискови бетонни диагонали под ъгъл  (фиг.3.б). 

(2) При zhh bs )(  и тъй като 045 [2], между две подови конструкции се формира 

зона от стената, която е в състояние на пренася директен натиск – „директно поле” на 

фиг.3.б. Тук аналогията е с късите конзоли, а ролята на необходимите опънни вертикали се 

поема от мощните армировки в усилените зони и от междинните вертикални пръти. 

(3) Извън директните зони пълно равномерно поле може да се развие само с участието 

на напречна (хоризонтална) армировка shA . Тя може да се изчисли от равновесието на 

фиг.3.в с частта от напречната сила само в рамките на индиректното поле: 
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cot
)( sEd

sywd
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z

V
hf

s

A
.      (3) 

 

Условие (3) всъщност води до познатия от [2] израз (6.8) за интензивност на напречната 

армировка (за единица дължина): 

 




cot..zf

V

s

A

ywd

Ed

h

sh .       (4) 

 

Тази интензивност (в случая на хоризонталната армировка за диагонален опън) обаче 

е необходима само в рамките на етажната височина )( bs hh , а не по цялата дължина на 

имагинерна проекция cot.z . 

(4) Проверката на диагоналния натиск в равномерното поле също е по известно от [2] 

условие: 

 

)tan/(cot..6,0  wcdEd bzfV ,     (5) 

 

където коефициентът 0,6 е приемлив, ако за изчислителното съпротивление на армировката в 

условие (4) е приета стойността ywkywd ff 8,0  (напр. 400МРа за ст. клас В500). 

 

 

Фиг.3. Етажен модел на поле за срязване на дуктилна стена  

 

(5) През последните 10 години се прилагат различни теории на 2D-полета, насочени 

към моделиране на равнинните областите от стоманобетонни елементи, подложени на 

срязване [3]. Физиката (работните диаграми) на материалите, уравненията за равновесие, 

както и условията за непрекъснатост на деформациите са трите групи изисквания, които 

могат да дефинират еднозначно напрегнато и деформирано състояние на тези съвременни 

модели. Основните съвременни проучвания са насочени към отчитане на кинематичните 

условия, които са основа за еднозначно определяне на ъгъла на наклона на натисковите 

диагонали  . Някои от резултатите се прилагат и във водещи национални норми. 

 

4. Определяне/избор на ъгъл   

(1) В най-новия Model Code 2010 [5], който трасира бъдещото развитие на стандарта [2], 

се предлага достъпна връзка между ъгъла   и средната стойност на надлъжната деформация 

x  в опънната зона на нормалните сечения от разглежданата област (фиг.3.б): 
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x 10000200 .       (6) 

 

(2) За да се гарантира дуктилност на стените, необходимо е носимоспособността на 

срязване да съответства на достигната деформация на провлачане yk  в надлъжната опънна 

армировка, а за средна деформация в сечението може да се приеме стойността (фиг.3.б) 

 

2/ykx  .        (7) 

 

(3) Това означава, че в зависимост от класа на надлъжната армировка в усилените зони 

на стената, могат да се приемат следните минимални стойности за  : 

- за стомана клас В500: 032 ; 

- за стомана клас В420: 030 . 

Тези стойности са минимални и са близки до препоръчаните в [4]. 

 

5. Изчислителна процедура за срязване на стени при DCM 

Препоръчва се проверките за започват с гарантиране на диагоналния натиск в стените, 

като от условие (5) се определи ъгъл  . За обичайно използваната стомана клас В500 са 

възможни следните случаи: 

(1) и за ъгъл 045 условие (5) е неизпълнено: напречното сечение е недостатъчно, 

необходимо е (например) увеличаване на дебелината на стената; 

(2) определеният ъгъл е в границите 
00 4532  : изчисленият (или по-голям от него) 

ъгъл се използва за проверката (4) на хоризонталната армировка; 

(3) определеният ъгъл е 
0

32 : меродавен е диагоналният опън, хоризонталната 

армировка се изчислява от условие (4) с 
0

32 . 
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АСПАРУХОВ МОСТ - КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА СТРАТЕГИЧЕСКОТО 

РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАРНА ЗАПАД 
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Резюме 

Аспарухов мост е най-големият и един от най-красивите мостове в България, уникално 

инженерно съоръжение, което в последните години се оказва пречка за многотонажни 

кораби по пътя към Индустриална зона „Варна–запад” (фиг.1). 

Ключов фактор за бъдещото стратегическо развитие на зоната е правилното планиране 

и преодоляване на ниския клиренс на Аспарухов мост, което ще предостави възможност за 

изграждане на дълбоководен контейнерен терминал, интермодален терминал и нови 

терминали, практически без ограничение в проектната дълбочина и размера на приеманите 

кораби, с интегрирани индустриални зони и дълбоководен канал по цялото протежение до 

пристанищен терминал “Варна-запад”. 

В доклада е дадено едно техническо предложение, което би могло да се реализира без 

прекъсване на трафика, в срок от примерно 18 месеца. Това би могло да стане още през 

следващия програмен период на Оперативна програма „Транспорт”, с което биха се 

осигурили над 40 километра брегова ивица във Варненското и Белославското езера за 

бъдещата пристанищна инфраструкъура. 

Увеличаването на „air draft” за преминаващите през Канал 1 кораби не трябва да се 

разглежда като проект само на град Варна. Той ще окаже огромно влияние върху 

икономическото развитие на целия регион и ще превърне Варна-запад в най-важното 

пристанище в Черно море.  

 

BRIDGE OF ASPARUH - A KEY FACTOR FOR THE STRATEGIC 

DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ZONE VARNA WEST 
 

G. Georgiev
1
, I. Iakimov

2
 

 

Abstract 

A key factor for the future strategic development of Industrial zone Varna West is proper 

planning over time to solve and overcome the low ground clearance of the Asparuh bridge, which 

will provide appropriate territories, catchment areas and conditions for the construction of a deep-

sea intermodal and specialized terminals throughout the coast of Varna and Beloslavsko Lakes. 
 

Key words: Air draft of Asparuh Bridge; Industrial Zone Varna; 
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І. ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Фиг. 1. Аспарухов мост нощем 
 

Една от най-сериозните и трудни задачи за бъдещото стратегическо развитие на 

Индустриалната зона „Варна-запад” е ситуирането и резервирането на терени за изграждане 

на редица съоръжения на сухоземния и морски транспорт в града, свързани с изграждането и 

перспективното развитие на интермодален терминал. Предвиденото му изграждане следва да 

осигури интегрирането на сухоземния, въздушен и морски транспорт в региона в качеството  

ИМ на опорен пункт на Общоевропейския транспортен коридор № 8 (Табл. 1.). 

Ситуирането на интермодалния терминал ще бъде в тясна връзка с изнасянето на 

пристанищните дейности от съществуващия пристанищен терминал „Варна-изток” и 

бъдещото развитие на Варненската индустриална зона на запад.  

Всички проекти за изграждане на нов дълбоководен терминал източно от Аспарухов 

мост ще натоварят допълнително северното развитие на подхода към моста и ще изискват 

средства за изграждане на допълнителна комуникационно-транспортна мрежа в очертанията 

на островната зона. Средствата ще са приблизително равняващи се на средствата за 

строителство на нов мост. Това вероятно ще затвърди оценката за неудачността на 

разполагането на една развита промишлена зона в предвидените за рекреационни и 

развлекателни нужди островни терени с екзотичен ландшафт в непосредствена близост до 

центъра на града. 

Основните ангажименти на държавата за преодоляването тези проблеми е 

изграждането на една далечно перспективна обща техническа инфраструктура, позволяваща 

отваряне на пътя за бъдещо развитие на региона и Индустриалната зона „Варна запад”. 

Решението е свързано преди всичко с преодоляване на ниския клиренс на Аспарухов мост. 

Това също ще доведе до необходимостта за драгиране на целия плавателен път с дължина 

22 km до пристанище „Варна запад”, което от своя стана ще бъде предпоставка за 

предоставяне от държавата, в рамките на ПЧП, на подходящи територии, акватории и 

условия за изграждане на дълбоководни интермодални и специализирани терминали по 

цялото протежение на бреговете на Варненско и Белославско езера.  
 

 

Фиг.2. Пан - Европейски коридори в България 
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ІІ. АСПАРУХОВ МОСТ 

Сегашният Аспарухов мост е изграден през 1973 – 1976 г. Фундирането му е на 

„висящи” пилоти с дълбочина до 46 м. Това са фактически две „успоредни” мостови 

естакади с дължини по 2050 m върху 38 стълба, с по две пътни платна и тротоари, 

осветление и контактна мрежа за тролейбуси. Под моста минават двата плавателни канала 

(№ 1 и № 2), като височината на светлия отвор на Аспаруховия мост (над канал № 1) е 46 m, 

Навигационна височина над канал № 1 е 41,5 m, централният отвор над канала е широк 

160 m, а максималната обща височина на моста до пътното платно е 52 m. Той позволява 

преминаване под него на контейнеровози, транспортиращи примерно по 2000 контейнера. 

Частта над канал № 1 е направена като непрекъсната стоманена конструкция, поставена 

върху четири стълба (фиг.3). 

 

  
 

Фиг. 3. Аспарухов мост денем 
 

Мостът е изчислен за подвижен товар - две колони от 30-тонни камиони на разстояние 

10 метра, при което провисването на средния отвор е около 0,30 м. Той може да издържи на 

ураганен вятър със скорост 180 km/h и температурна разлика от -40°C до +40°C. 

В продължение на 20 години на моста не е правен ремонт. Наложителната 

рехабилитация започва през 1996 г. с ремонта на връхната конструкция страна “море”, като 

плановете са били тя да завърши за 16 месеца. Недостатъчните средства обаче забавят 

реконструкцията и първият етап е завършен едва през октомври 1998 г. Изцяло обновеното 

съоръжение е въведено в експлоатация на 17 септември 1999 г., три години след старта на 

ремонта.  

Днес Аспарухов мост е част от автомагистрала “Черно море”, респективно от 

международен път Е-87, и същевременно се явява пътна връзка над канала море-езеро 

(фиг.2). Съоръжението провежда голям автомобилен поток - 10 000 превозни единици за 

24 часа, идващи от републикански път I-9, свързващ Северна с Южна България, и е 

единствената връзка на квартал „Аспарухово” с града.  

 

ІІІ. ПРОГНОЗНОТО РАЗВИТИЕ НА ВАРНЕНСКИЯ ПРИСТАНИЩЕН 

КОМПЛЕКС КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА РЕНОВИРАНЕТО НА АСПАРУХОВ МОСТ 
 

Прогнозата за социално-икономическо и пространствено развитие на Варненска 

индустриална зона трябва да се основава на анализа на социално-икономическото и 

пространствено развитие, на устройственото планиране на региона, на природните условия и 
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фактори, функционално предназначение и режими за устройство на територията, както и 

баланс на територията на региона по технико-икономически показатели. 

Предвижданото в ОУП изнасяне на основната товарна дейност от ж.п. гара Варна– 

изток и освобождаването на ж. п. ареала не е реализирано. Не е изнесена в западна посока и 

пристанищната дейност. Транзитното автомобилно движение в посоки запад-североизток, 

запад-юг и север-юг все още пресича града и допълнително затруднява бързо нарастващото 

вътрешноградско движение. 

Влагането на значителни средства за изнасянето на пристанищните функции на залива 

от центъра на града във Варненско и Белославско езера, прокарването на ж.п. линиите и 

възможността за изграждане на изключително удобен и комплексен интермодален терминал 

без ограничение в териториите са предопределили разширяването на промишлената зона на 

Варненския регион на запад. 

Предоставянето на възможността за изграждане на дълбоководен контейнерен 

терминал, интермодален терминал, нови терминали без ограничение в дълбочината по 

бреговете на Варненско и Белославски езера с интегрирани индустриални зони, 

дълбоководен канал по цялото протежение до досегашното пристанище „Варна запад” не е 

проект само на град Варна. Той ще окаже огромно влияние върху икономическото развитие 

на целия регион, ще превърне „Варна-запад” в най-важното пристанище в Черно море, в 

пълноценен конкурент на Констанца, както може да се види от Таблица 1.  
 

 

Табл. 1 . Development of Black Sea ports container throughput by country, 2008 versus 2000: 

Прогнозите за 2020 г. са, че дори и без да се изградят нови пристанищни съоръжения, 

Пристанище Варна би трябвало да поеме 11 на сто от общия контейнерен оборот в Черно 

море, като през него ще преминават над 1 милион контейнера. Стратегическите предимства 

на Варна: пряка връзка с Централна Европа (без преодоляване на старопланинските 

проходи), жп линията и пътя до Пристанище Русе, неразработената фериботна връзка с 

други черноморски пристанища, няма да загубят своята актуалност и в бъдеще (Табл.2). 

В действителност пристанище „Варна-запад” е навътре в сушата и предлага 50 км 

брегова ивица, годна за изграждане на дълбоководни пристанищни терминали. Сравнението 

му с румънското пристанище Констанца е невъзможно, защото то няма такива природни 

дадености. Констанца си осигурява пристанищна акватория благодарение на 12 километров 

вълнолом в морето. В тази връзка Варненското пристанище е аналог на западноевропейските 

атлантически пристанища, развити в дълбочината на сушата (Хамбург 117 км, Антверпен 

87 км, Лондон 76 км, Ротердам 32 км). Каналът Варна - Девня е дълъг 22 км. и съкращава 

значително пътя на превозвача до р. Дунав. 
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Табл. 2. GDP and number of inhabitants (GDP, here expressed in Purchasing Power Parity, PPP) 

 

IV. НОВ КОНТЕЙНЕРЕН И ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ ВЪВ ВАРНА 

От проведените до сега „кръгли маси” и работни срещи на тема „Бъдещо развитие на 

Пристанище Варна – перспективи и възможности за изграждане на нов контейнерен 

терминал” могат да се отделят две предложения. И двете са за изграждане на дълбоководен 

контейнерен терминал и за терминал за зърнени товари на изток от Аспарухов мост на 

територията на „Острова” между двата канала море-езеро.  

Съвременните градоустройствени изисквания диктуват да не се смесват в града 

натоварването на републиканската пътна мрежа и вътрешно-градските комуникации. Дори и 

самият Аспаруховия мост е странен компромис в това отношение 

Всички проекти за изграждане на нов дълбоководен терминал източно от Аспарухов 

мост биха натоварили допълнително северното развитие на подхода към моста и ще изискват 

изграждане на допълнителна комуникационно-транспортна мрежа в очертанията на 

островната зона. Това би означавало влагане значителни на средства, равняващи се примерно 

на необходимите за на строителството на нов мост и би затвърдило оценките за  неудачното 

разположение на една развита промишлена зона върху терени, предвидени за рекреационни 

и развлекателни нужди, с екзотичен ландшафт и в непосредствена близост до Центъра на 

града. А екологичните последствия на едно подобно решение са достатъчно предвидими.. 

Както разработеният Генерален план на град Варна за развитието му като  пристанище 

за обществен транспорт с национално значение, така и Генералният план на ж.п възел Варна, 

разработен преди повече от 12 години, предвиждат изграждане на дълбоководен 

контейнерен терминал западно от Аспарухов мост, източно от местността „Казашко”, както 

и развитие на жп гара Варна-запад, ситуирана северно от жп линия № 2 до площадката на 

Домостроителния комбинат. Връзката с републиканската ж.п мрежа би се осъществила през 

ж.п гара Тополи. Този терен още сега е особено аатрактивен, при отчитане на новото 

съдържание на функциите и на дейностите на интермодалния терминал Варна. Важен 

момент при планирането на бъдещите инвестиции е стойността на драгирането до кота -15,5, 

но поради естествените дълбочини на Варненското езеро то не би представлявало съществен 

проблем. Може да се твърди, че при осъществяване на възможността за преминаване под 

Аспарухов мост на контейнеровози от 5-та и 6-та генерация ( вижте Табл.3) и изграждане на 

дълбоководен контейнерен терминал в района западно от Аспарухов мост източноот с. 

Казашко, а в тил и на железопътния терминал „Варна-запад”, при непосредствената близост 

до летище Варна - това вече би бил един същински интермодален терминал, отговарящ на 

всички изисквания за най-съвременен логистичен център.  
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Табл. 3. Контейнеровози от 6 генерации. 
 

От изложеното следва, че промяната в стратегическото мислене за развитието на 

Индустриална зона „Варна – запад” с отправна точка далеч от рамките на само на едно 

правителство и дори само на едно поколение, реконструкцията, както и своевременното 

реновиране и повдигане на Аспарухов мост: 

- ще отвори пътя на многотонажни кораби; 

- ще осигури бъдещо развитие на индустриална зона „Варна – запад”; 

- ще позволи изнасянето на промишлените зони извън градската част; 

- ще увеличи възможностите за избор при изграждане на нов дълбоководен 

контейнерен и нов интермодален терминал; 

- ще позволи удължаването на най-икономичния и екологичен воден транспорт на 

всички кораби, които могат да влязат през Босфора и 

- ще даде тласък на изграждането на нови дълбоководни терминали и индустриални 

зони, без да се натоварват и замърсяват градските зони. 
 

V. ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ 

Ако в резултат на допълнителни подробни и задълбочени технико-икономически 

проучвания се окаже, че: 

 прогнозният трафик категорично доказва необходимостта да бъде построен в 

района на Варна нов контейнерен терминал със значителен капацитет; 

 за постигането на този капацитет трябва да се ползват контейнеровози от 5-та и по-

Вид на 

корабите 

1-ва 

генерация 

2-ра 

генерация 

3-та 

генерация 

4-та 

генерация 

5-та 

генерация 
6-та генерация 

Капацитет 

(TEU) 
< 1`000 

1`000 ÷ 

2`999 

3`000 ÷ 

3`999 

4`000 ÷ 

5`999 

6`000 ÷ 

8`000 
 8`000 

Dead Weight t. 16`000 24`000 48`000 58`000 89`000 120`000÷180`000 

Дължина м. 180 ÷ 190 200 ÷ 250 250 ÷ 280 280 ÷ 290 290 ÷ 338 400 

Височина м. 20 31 32,2 39,6 46 50 ÷ 60 

Max. № 

редове 
8 12 13 16 17 – 18  24 

Газене Draft m. 9,5 11 12,5 13,5 14  21 
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нова генерация, изискващи навигационен габарит от поне 46 метра; 

 изграждането на нов контейнерен терминал, ситуиран източно от съществуващия 

Аспарухов мост, противоречи на основни принципи и идеи, заложени в Общия 

градоустройствен план на гр. Варна; 

 в акваториите на Варненското и на Белославското езера съществуват подходящи 

места за изграждане на нов контейнерен терминал (НКТ); 

 изграждането на НКТ във Варнеенското или в Белославското езеро е икономически 

оправдано и изгодно, тогава стои въпроса, каква да бъде съдбата на 

същедствуващия Аспарухов мост, заради недостатъчния му навигационен габарит.  

Възможни са следните принципни решения: 

 да се изгради един нов мост, примерно в Белослав, а целият съществуващ 

Аспарухов мост да бъде реазрушен; 

 една част от Аспарухов мост да бъде реконструирана с нов, по-голям навигационен 

габарит; 

Във всички случаи при проучването са възможни четири варианта: 

1. най-бързият и най-евтин вариант е повдигането на нивелетата на стоманената 

конструкция на Аспарухов мост с около 20%, което би могло да бъде реализирано 

най-рано до 2016 г. (ако строителството стартира в началото на 2013 г.); 

2. следващият вариант по цена е изграждането на нов мост, който най-рано може да 

бъде завършен до 2021 г., като в срока и цената трябва да се включват и цената на 

частичното или цялостно премахване на стария мост, за да се позволи 

преминаването на по-големи кораби. Необходимо е да се припомни, че стойността 

за разрушаването и физическо премахване е по-голяма от тази за реализирането на 

една реновация и повдигане на съществуващия мост.  

3. най-скъпият вариант може би е премахванетона съществуващия мост и замяната му 

с тунел, който може да бъде завършен най-рано до 2024 г. 

4. Съществува и четвърти вариант – запазването на Аспарухов мост в сегашното му 

състояние. Този вариант не води до ново качество и ограничава бъдещото развитие 

на индустриална зона Варна-запад. 

Всички обстоятелства изискват решаването на проблема да се извърши в максимално 

кратки срокове, при условие, че всяко пристанище на западния бряг на Черно море се 

състезава за следващото поколение много по-големи контейнеровози. Решаването на 

проблема с достъпа на голямогабаритни кораби до Варненското езеро би стартирало 

процедурата по превръщането на пристанище Варна в разпределителен хъб и индустриален 

клъстър за разпределение и транспортиране на европейските товари през следващите 20 г. 

Ограниченията във височинния габарит на подходните канали към пристанищата не са 

нов проблем в областта на корабоплаването. В последните години инфраструктурата на 

много пристанища е поставена пред проблема как да се справят с все по-големите и по-

високи кораби (вижте Табл.4)  
 

Location    Obstruction    Height of Restriction MHW 

Hong Kong   Stonecutters Bridge   241 ft.31  73,5 м. 

Suez Canal   Egypt Mubarak Peace Bridge 230 ft.   70 м. 

New York & New Jersey Verrazano Narrows Bridge 219 ft.   67 м. 

San Francisco/Oakland Golden Gate Bridge  225 ft.   68,5 м. 

Oakland   Oakland Bay Bridge   220 ft.   67 м. 

Panama Canal  Bridge of the Americas 201 ft.   61 м. 

Los Angeles   Vincent Thomas Bridge  185 ft.   56,5 м. 

Yokohama   Yokohama Bay Bridge 184 ft.   56 м. 

Savannah   Talmadge Bridge   185 ft.   56,5 м. 

Hamburg   Koеlnsbruеcke   174 ft.   53 м. 

Long Beach   Gerald Desmond Bridge  156 ft (to 200 ft.)32    47,5-61 м. 
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New York & New Jersey Bayonne Bridge   151 ft.   46 м. 

Istanbul, Turkey  The Bosphorus Bridge 210 ft.   64 м.   

Varna, Bulgaria  Asparuhov Bridre  151 ft.   46 м.   
 

Табл. 4. Списък от мостови съоръжения към най-големите контейнерни 

пристанища в света, с ограниченията на навигационния им габарит, сравнен с този на 

Босфора и на Аспарухов мост 

 

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегашният клиренс под Аспарухов мост (46 м) може да бъде увеличен до 56 м. Това 

означава, че: 

 цялата стоманена конструкция на моста (с дължина 320 метра и общо тегло 3200 т) 

ще трябва да се подигне с 10 метра; 

 на стоманобетоните конструкции от двете страни на стоманената конструкция на 

моста ще трябва да се оформят рампи с дължина по около 500 метра, ако се приеме 

допълнителният наклон на рампите да е от порядъка на 2 %; 

  в тези рампи нивелетата ще трябва да се повдигне от нула до около 10 метра. 

Технически възможности – технологични и конструктивни – за повдигане на 

нивелетата на моста категорично съществуват. При това, освен „класическо”повдигане 

на дългата 320 метра връхна стоманена конструкция на моста, в зоните на рампите могат да 

се приложат и други конструктивно-технологични решения за повдигане на нивелетата, 

които евентуално биха довели и до по-бързи и по-икономични решения. Всички те са 

известни на българските мостоваци, немалка част от тях са използвани в проектните 

разработки, прилагани са и се прилагат в строителната ни практика. Например - 

пешеходният мост при НДК, мостът на 5-ти километър и мостът на бул. „Брюксел” в София, 

мостът на р. Тунджа при с. Зимница, Казанлъшко, мостът при с. Ръсово, Кюстендилско и др. 

Повдигането на цялата първа естакада (например западната) на Аспарухов мост, без да 

бъде спирано автомобилното движение по втората естакада, би отнело например около 18 

месеца. Повдигането само на централната стоманена конструкция над плавателния канал на 

втората естакада би отнело още два – три месеца. При извършването на тези операции 

движението на корабите по плавателния канал няма да бъде прекъсвано. Довършителните 

работи по доизграждането на втората естакада ще продължат още около 10 месеца. 

Тези прогнозни срокове означават, че ако строителството по реконструкцията на 

Аспарухов мост стартира в началото 2013 г., до края на 2016 г. е възможно то да бъде 

приключено заедно с драгирането на плавателния път до пристанище „Варна запад” и 

изграждането до заключителни етапи на дълбоководни терминали и прилежаща 

инфраструктура. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАПРЕГНАТОТО И ДЕФОРМИРАНО СЪСТОЯНИЕ НА ТРЪБНИ 

ВЪЗЛИ С ВЪЗЛОВИ ПЛОЧИ В ПРОСТРАНСТВЕНИ ТРИПОЯСНИ ФЕРМИ 
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Резюме 

Проведено е числено изследване на тръбни възли от трипоясни ферми с надлъжно 

разположени възлови плочи, подложени на опън и натиск. Изследвано е влиянието на 

различни геометрични параметри върху носимоспособността на възела. При анализа е 

възприето крайно гранично състояние отговарящо на 3%-на деформация на напречното 

сечение. Извършено е и оразмеряване на изследваните възли като равнинни по действащата 

нормативна методика. При сравнителния анализ на резултатите е установена 

консервативност на оразмерителната процедура по БДС EN 1993-1-8:2007, особено за 

възловите плочи натоварени на опън. Установено е, че приложеното пространствено 

натоварване върху тръбния възел повишава силно неговата деформативност и значително 

намалява носимоспособността му в сравнение със съответното равнинно натоварване.  

 

ANALYSIS OF STRESS AND STRAIN STATE OF TUBULAR JOINTS WITH 

LONGITUDINAL GUSSET PLATES IN THREE CHORD TRUSSES  

 

Vasil Georgiev* 

 

Abstract 

Numerical analysis of tubular joints with longitudinal gusset plates, part of three chord trusses 

and loaded both under tension and compression was done. The influence of different geometrical 

parameters on the bearing capacity of the joint has been investigated. Ultimate limit state 

corresponding to 3% of cross section deformation was adopted in the analysis. The design of 

investigated joints as a plane joints, was done in accordance with the current design methodology. 

In the comparative analysis of the results was established that the design procedure BDS EN 1993-

1-8:2007 is conservative, especially for the gusset plates loaded in tension. It was found that the 

applied spatial load on the joint increases highly its deformation and significantly reduces its 

resistance in comparison with the respective plane load. 
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1. Увод 

Съединенията с участието на тръбни възли с възлови плочи са характерни за т.нар. 

конструкции от “лек тип” (Фиг.1) - кули, мачти, стълбове от електропреносната мрежа, 

антени, транспортни съоръжения, рекламни съоръжения, леки пешеходни мостове, висящи 

покриви, но е възможно да се прилагат при колони и укрепващи връзкови системи в етажни 

сгради. Най-податливи на деформации са съединенията с възлови плочи, надлъжно заварени 

към тръбното сечение. Недостатък на това конструктивно решение е сериозната 

концентрация на напрежения, предизвикана от закоравяването чрез заваръчните шевове на 

сравнително тясна ивица от силно податливата стена на тръбата. Така местната загуба на 

устойчивост се оказва определяща за носимоспособността на възела. Същевременно този тип 

възли спестяват време за монтаж, особено при използването на болтови връзки за снаждане 

на прътите от решетката към ВП. Прилагат се когато монтажа е усложнен или се извършва в 

труднодостъпни терени, при извънгабаритни размери на отделните звена и др. Някой от 

предимствата и недостатъците на този тип възли са посочени в [3]. 

 

    

Фиг. 1. Трипоясни пространствени ферми, с ъгъл от 60° между равнините 

Целта на експеримента е да се определят граничните усилия, при наличието на осово 

натоварване във възловите плочи (ВП), за достигане на деформационен капацитет 3% от 

диаметъра на напречното сечение, което отговаря според литературата [6], [7],[8] на крайно 

гранично състояние. Получените резултати се сравняват с аналитично определените 

носимоспособности на разглежданите възли по действащата в момента в нашата страна 

нормативна методика [1] и препоръките от последното издание на ръководството на CIDECT 

[2], чието приложение е силно застъпено при проектирането на конструкции. Подобен 

експеримент отнесен към пространствените възли е разглеждан, но за ъгъл между възловите 

плочи от 90° [5].  

 

2. Конфигурация, геометрични размери и натоварване на изследвания възел 

За целта на числения експеримент е избран възел от пространствена трипоясна ферма, с 

ъгъл между включващите се в съединението пръти от 60° (Фиг.2).  

 

 

Фиг. 2. Конфигурация на разглеждания възел 
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Изследвано е влиянието на параметъра 
1 0/h D  , върху носимосособността на възела. . 

Изпитани са модели с няколко стойности на този параметър в границите 1 4  . 

Предвиденото натоварване е едновременно на опън или натиск и в двете направления. 

Разгледани са два модела с различни стоманени сечения, често прилагани при конструкциите 

от „лек тип” - 168,3 5x  и 168,3 6x - стомана S 235. С оглед на предотвратяване на 

продънване на поясната тръба е избрана дебелина на възловата плоча 1 0t t  като в първия 

случай 1 0 5t t mm  , а при втория 1 0 6t t mm  . Дължината на поясната тръба (Фиг.3) от 

двете страни на възловата плоча е редуцирана на 3 do, където do е диаметъра на тръбното 

сечение 0 0/ 2 3L d . В литературата [7], [8], [9] за тази дължина се препоръчват стойности от 

1,5 до 5 do, като по-ниската стойност е за да се избегне влиянието на т.нар. „краеви ефект” 

върху деформираното състояне на възела, а по-високата – за да се минимизира влиянието от 

„глобалното” огъване на образеца. 

 
Фиг. 3. Постановка на изчислителния модел 

 

3. Носимоспособност на съединения с възлови плочи според БДС EN 1993-1-8 [1] 

В [1] е специфицирано оразмеряването на Т и Х-тип възли. Не е предложена методика 

за оразмеряване на пространствените съединения с възлови плочи. За да могат да бъдат 

съпоставени резултатите от числените модели е изчислена носимоспособноста на 

съответните им Х-възли (с две надлъжно противоположно разположени възлови плочи). 

Подобно на цифровите модели е възприето, че в пояса няма осова сила и няма компонента на 

натоварването, успоредна на пояса. Целта е да се определи влиянието на дължината 

възловата плоча върху деформируемостта и изчислителната носимоспособност на 

съединението. Резултатите са поместени в Табл.1. Според [1]: 

 
2

, 0 55. . . .(1 0,25. ) /i Rd p yo MN k f t          (1) 

 

1 0,3. .(1 ) 1p p pk       1pk при опънв пояса     (2) 

 

,

5/
p EdCHS

p M

yo

n
f




 
   
 

        (3) 

 

,p Ed  е стойността на 0,Ed без напрежения вследствие компонентите на силите в 

прътите на възела, успоредни на оста на поясния елемент, а 0,Ed  е максималното натисково 

напрежение в поясния елемент в мястото на възела. 
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yof  - е граница на провлачане на материала на поясен елемент 

5 1.0M   - частен коефициент на сигурност за носимоспособност на възли на 

решетъчни конструкции от затворени профили. 
 

Табл.1. Резултатити от оразмеряването по [1] 

  

№ 1  [kN] 2  [kN] 3  [kN] 4  [kN] 

Ø168,3x5 36,72 44,06 51,41 58,75 

Ø168,3x6 52,88 63,45 74,03 84,60 

 

4. Носимоспособност на съединения с възлови плочи според последната редакция 

на ръководство №1 на CIDECT [2] 

Новата редакция на ръководството от 2008 година засяга и оразмерителните процедури 

отнасящи се към възлите с възлови плочи. Предложената нова методика дава по-високи 

носимоспособности на възела в сравнение с предишната, която припокрива изцяло 

изчислителната процедура на [1]. Запазени са границите за вариация на геометричните 

параметри, при които се определя носеща способност на възела. Единственото изменение е 

намаляване стойността на параметъра 2  за равнинни Х-възли с ВП от 2 50   на 2 40  . 

Резултатите от оразмеряването са поместени в Табл.2. 

 Проверката за пластифициране на стената на пояса има следния вид: 

2

0

, 5

1

.
. . /

sin

yo

i Rd u f M

f t
N Q Q 


       (4) 

 

където: 

5.(1 0,4 )uQ          (5) 

 
1(1 )

C

fQ n          (6) 

 

, ,

o o

pl o pl o

N M
n

N M
         (7) 

 

Наличието на натиск или опън в пояса се отчита с параметъра - 1C , използван като 

степен за функцията fQ . При опън 1 0,20C  , а при натиск 1 0,25C  . 

 

Табл.2. Резултатити от оразмеряването по [2] 

  

№ 
1  [kN] 2  [kN] 3  [kN] 4  [kN] 

Ø168,3x5 41,13 52,88 64,63 76,38 

Ø168,3x6 59,22 76,14 93,06 109,98 

 

5. Числен анализ с метод на крайните елементи 

Моделирани и изследвани са 8 различни образеца, всеки от които е решен за две 

независими едно от друго товарни състояния. При тази реализация е използван софтуерният 

изчислителен пакет ANSYS, верисия 12,0 [10]. На Фиг. 4b е представено тримерно 
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изображение на един от моделите, със сгъстена мрежа от регулярни крайни елементи в 

областта около възловата плоча. Използвана е опцията за симетрия при моделирането на 

възела с цел опростяване на модела и спестяване на време при решението. 

При моделирането е изплолзван обемен краен елемент – SOLID 45 с 8 възела Фиг. 4a, 

всеки от които с три транслационни степени на свобода. Използвана е опцията на елемента 

“Full Integration”.  
 

a)   b)  

Фиг. 4. a) Обемен краен елемент SOLID 45  b) Тримерен модел на изследван образец 

 

Проведено е стъпковидно решение при което товара се реализира чрез 50 стъпки. 

Решението включва двата вида нелинейност – геометрична и физическа. Геометричната 

нелинейност включва опцията за големи премествания “large displacement control”. При 

решението е използван метода за изчисление - “Full Newton-Raphson”. С цел достигане на по-

голяма точност, при моделирането е възприет максимален размер на страната на крайния 

елемент не по-голям от дебелината на тръбното сечение. Физическата нелинейност е 

отчетена чрез приложението на т.нар. „билинейна” диаграма за стомана S 235 Фиг. 5a. 

Положена е мрежа от четириъгълни крайни елементи с ъгли близки до правия, считайки че 

са с по-голяма точност от тези с триъгълна или произволна форма. При моделирането с цел 

по-голяма прецизност е реализиран и заваръчния шев между ВП и тръбата Фиг. 5b. 

 

a)        b)  

Фиг.5. a) „Билинейна” диаграма „сигма-епсилон” b) Разпределение на КЕ при заваръчния шев 

 

6. Сравнителен анализ на резултати от проведените числени изследвания 

Резултатите от проведеното цифрово изследване на тръбни възли с възлови плочи са 

съпоставени с получените в т.3 и т.4 в диаграмите на Фиг.6. По вертикалата е използван 

бездименсионния параметър 3%

2

0.

FE

yo

N

f t
, чието приложение е навлязло в литературата [7]. 
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Фиг.6. a) Модел Ø168,3х5  b) Модел Ø168,3х6 

 

На Фиг.7 е представено изображение от решен модел и зависимост „сила-деформация” 

за един от тестваните модели. 

 

a)           b)  

Фиг.7. a) 1/2 от модел в деформирано състояние b) Диаграма „сила-деформация” 

за Ø168,3x5 3 3   - при опън, приложен във ВП 

 

7. Изводи 

Въпреки, че проучванията в [7]; [8]; [9] копират точно типа съединения според нормите 

[1] – равнинен тип X или Т-възел, а настоящия числен експеримент третира пространствен 

тип възли, резултатите и от двете потвърждават извода, че предписаната в [1] оразмерителна 

методика е консервативна, дори когато се разглежда пространствен възел, за който се 

предполага по-ниска носеща способност от равнинния. 

Последната редакция на [2] завишава носимоспособността на разглеждания тип възли 

спрямо [1], като това повишение нараства с увеличението на параметъра   (нарастването на 

дължината на възловата плоча). 

Съединенията с надлъжни възлови плочи, тествани на опън имат, значително по-висока 

носеща способност, изчислена на база деформационен капацитет от 03%D , спрямо същите 

съединения, подложени на натиск. 

Граничната uN  сила, получена при изследванията с числени модели, при 

предпоставката за гранична деформация 03%D , при някои от моделите надвишава 

съществено, изчислената по [1] и [2]. 
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Резюме 

Разгледани са основните проблеми при изготвяне на проектната документация на 

сградни канализационни системи и предпоставките за тяхното формиране 

Предложени са средства за оптимизиране процеса на проектиране на този вид системи 
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1. Проблеми при изготвяне на проектната документация на сградни 

канализационни системи и предпоставки за тяхното формиране 

Изготвянето на пълна и точна проектна документация, съобразно нормативните 

изисквания, обуславя правилното и безпроблемно изпълнение и експлоатация на всяка една 

инженерна система в т.ч. и канализационните инсталации в сгради. Динамичното развитие на 

съвременния етап и новите реалности налагат постигане на по-висока прецизност и качество 

при проектирането на сградните канализационни инсталации. В настоящия момент 

постигането на тези показатели в проектантската ни практика не е на нужното ниво. Това 

налага търсене на възможности за оптимизиране процеса на проектиране на разглеждания 

вид системи. Основните проблеми в това отношение са: наличието на неточности, пропуски 

и грешки в проектната документация, интерпретиране на някои стандарти за графично 

изобразяване на елементите на инсталациите и съоръженията.  

Предпоставки за формиране на посочените проблеми са: 

1) Промените в нормативната база в резултат на въвеждането на европейските норми и 

стандарти в проектирането на сградни канализационни инсталации, което постави пред 

проектантите изисквания за усвояване и прилагане на новостите по отношение на средствата 

за изобразяване и методите за оразмеряване на проектните елементи, критериите за избор на 

техническите характеристики на материалите и устройствата, принципите за съставяне на 

проектната документация и др. 

2) Неефективно използване на софтуерните системи за автоматизирано проектиране, 

поради: 

 ограничено използване на специализирани софтуерни продукти за цялостно 

проектиране на разглеждания вид инсталации; 

 проектиране чрез създаване на обектите предимно в 2D с най-разпространения в 

проектантската практика у нас софтуерен продукт AutoCAD, като в повечето 

случаи не се използват възможностите за автоматизиране процеса на проектиране: - 

работа с динамични блокове, атрибути, създаване на потребителски инструменти, 

автоматично генериране на различни изгледи, проекции, разрези, детайли, 

спецификации и др. 

 

2. Средства за оптимизиране процеса на проектиране на сградни канализационни 

системи по отношение създаването на геометричната им конфигурация 

Сградните канализационни системи по своята същност са пространствени обекти, 

чието най-реалистично представяне се постига чрез проектирането им в тримерно 

пространство. По-големите им геометрични размери в сравнение с останалите видове тръбни 

инсталации и специфичните санитарно-хигиенните изисквания при проектирането им 

налагат прецизиране на тяхното местоположение спрямо конструктивните елементи и 

другите тръбни инсталации в сградата, което е трудно да се постигне чрез създаването им 

като равнинни обекти. Ето защо равнинното им изобразяване обуславя: 

 невъзможност, да се преценят точните разстояния и начините за разминаване на 

проектираните елементи с другите видове инсталации, съоръжения и конструкции 

в една сграда, което е предпоставка за грешки и неточности в проектната 

документация;  

 невъзможност за бързо разработване на многовариантни решения;  

 липса на 3D визуална възприемчивост и реалистичност, необходими при 

представяне на проекта.  
 

Софтуерният пазар предлага редица системи за автоматизирано проектиране на 

инсталации в сгради, чието използване би помогнало решаването на посочените проблеми. 

От направена съпоставка на възможностите за проектиране на водоснабдителни и 

канализационни инсталации с сгради на някои специализирани софтуерни системи и 

AutoCAD [1] се доказва, че специализираните CAD системи за проектиране превъзхождат 
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стандартните CAD продукти, каквато е AutoCAD по отношение на функционалност и 

ефективност на проектантския труд.  

От друга страна реалното им приложение в проектантската практика на този етап е 

ограничено, поради наличието на някои трудности при използването им, като: 

 необходимост от добро познаване принципите на работа, настройките и базите 

данни, с които разполага софтуера, за да се осигури безпроблемно и правилно 

използване на неговата интерактивност и интуитивност; 

 за постигане на добро ниво на познаване и умение за работа с този вид софтуер в 

повечето случаи е необходимо квалифицирано обучение от специалисти в 

конкретната област на проектиране; 

 наличието в някои от софтуерните системи на модули за проектиране на различни 

видове инженерни инсталации се явява излишно преимущество за проектант, който 

е специалист в проектирането на конкретен вид инсталация; 

 по-високата цена на специализираните софтуерни продукти в сравнение с базовата 

система за проектиране AutoCAD; 

 липсата на интерфейс на български език е проблем за една част от проектантите. 
 

Посочените трудности, по отношение приложението на специализираните софтуерни 

системи за автоматизирано проектиране, създават предпоставки за търсене на алтернативни 

възможности и нови подходи за работа с вече познатия и използван от повечето проектанти 

софтуерен продукт AutoCAD в областта на проектирането на сградни канализационни 

системи, с цел повишаване ефективността на проектантския процес.  

Една от възможностите за постигане на тази цел е използването в среда на AutoCAD на 

3D твърдотелни модели на елементите на разглеждания вид инженерни инсталации, което 

съответства на тенденциите в развитието на софтуерните системи за автоматизирано 

проектиране. При това създаването на геометричната конфигурация на инсталацията се 

свежда до подбиране и подреждане на необходимите елементи в един пространствен модел. 

(фиг.1). 

 
 

Фиг.1 3D модел на част от сградна канализационна система 
 

Преминаването към този подход на работа изисква: 

 използване на библиотеки от 3D модели на тръбните елементи, участващи при 

проектирането на разглеждания вид инсталации, като възможностите са: да се 

използват собствени създадени библиотеки (фиг.1- съдържа модели от библиотека, 

създадена от автора) или готови библиотеки, предлагани в Интернет 

пространството от производители, софтуерни фирми и др. Използването на такива 

готови модели, от една страна спестява усилията за тяхното създаване, но от друга 

страна налага допълнителното им оформяне като динамични блокове, съобразно 

нуждите на проектанта, тъй като в повечето случаи те не са създадени като такива. 

Преработване на библиотеката от готови елементи ще се наложи и ако те са 

разработени в друга измервателна система, различна от метричната, ако липсват 
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или са неподходящи наименованията на отделните модели, което е предпоставка  

за трудности при намирането им сред останалите елементи; 

 създаване на моделите като динамични блокове (фиг.2) със зададени атрибути с цел 

извличане на по-късен етап информацията от атрибутите в други приложения;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атрибутите могат да съдържат техническа информация за блока - стандарт, описание, 

маса, цена, геометрични, хидравлични и други видове технически характеристики. Тази 

информация може да бъде извлечена и използвана в електронни таблици, в програми за 

управление на база данни и в текстообработващи програми [2]. Това е една възможност, 

която изключително повишава ефективността при изготвяне на проектната документация по 

отношение на необходимостта от съставяне на различни видове спецификации и количества 

на елементите, заложени в проектираната система. 

Предвид необходимостта от хиравлично оразмеряване на следващ етап в процеса на 

проектиране на сградните канализационни системи е необходимо като атрибути да бъдат 

зададени някои основни хидравлични параметри на отделните модели. Например в моделите 

на санитарните приемници е целесъобразно като атрибути да бъдат зададени съответните 

стойности на специфичния отток (DU), определени според БДС EN 12056-2. Така при 

създаване на модела на тръбната система всеки от елементите заема определено място и 

съдържа в описанието си специфичните за него хидравлични характеристики, което 

позволява много бързо да се премине към следващия етап на проектиране – хидравлично 

оразмеряване на системата. 

 конфигуриране интерфейса на програмата чрез разработване на нови допълнителни 

инструменти (ленти, палитри) с цел създаване на по-добра организация на работа с 

библиотеките от 3D модели. Палитрите могат да се използват и като инструмент, 

подпомагащ прилагането на действащите стандарти, регламентиращи изготвянето 

на проектната документация. В палитрите освен динамични блокове могат да се 

задават определени стандартни стилове оразмерителни линии, текстове, таблици, 

типове линии и др., което осигурява съответствието във всички части на 

проектната документация с изискванията на нормативните документи за графично 

оформление на чертежите;  

 създаване на нови команди на базата на макроси чрез които се постига 

автоматизиране на най-често използваните операции в процеса на проектиране. 

При проектиране на една тръбна система и съставяне на проектната документаци се 

извършват редица еднотипни и многократно повтарящи се действия, което 

обуславя необходимостта от създаване на допълнителни инструменти за 

автоматизирането им (например инструмент за автоматично генериране на 

спецификации); 

 създаване чрез програмните езици, вградени в AutoCAD на програмни приложения, 

с цел постигане на по-голяма интуитивност при работа с програмата. 

       

Фиг.2 Динамични блокове на 3D модели на канализационна тръба 

и дъга от дебелосстенно PVC 
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Допълнителни инструменти, улесняващи проектантския процес могат да бъдат 

създадени и чрез някой от програмните езици, вградени в AutoCAD. Най-

известният от тях е AutoLISP, чрез който освен да се създават нови команди и 

предефинират вече съществуващи такива, могат да се съставят собствени програми 

според нуждите на потребителя, което определя голямата адаптивност на 

програмата.  

 
3. Заключение 

Световните тенденции в проектирането на сградни инсталации са в посока на 

утвърждаване и развитие на твърдотелното моделиране, като основен метод за създаване на 

геометричния модел на тръбна система. Динамично развиващият се софтуерен пазар 

предлага голямо разнообразие от видове софтуерни продукти, приложения и модули за 

проектиране на сградни канализационни системи и съоръжения. На този етап в действащата 

нормативна уредба в страната няма изисквания по отношение на използване на софтуерни 

програми за проектиране на канализационни системи в сгради.  

Предлаганият в настоящата разработка подход за използването на твърдотелни модели в 

среда на AutoCAD е една алтернативна възможност за оптимизиране процеса на проектиране 

на канализационни инсталации в сгради, която е предпоставка за повишаване качеството и 

ефективността на проектантския труд. 
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Резюме 

Изследването на устойчивото поведение на прътовите куполи е неизменна част от 

тяхното проектиране, изчисляване и оразмеряване. Основните фактори, влияещи върху 

стабилитетното поведение са: морфология на структурната решетка, геометрични и 

материални характеристики на конструктивните елементи и вид на възловите съединения. На 

тази база е избран и обект за изследване. Численото решение е проведено с програмен 

продукт, базиран на Метода на крайните елементи. За определяне на критичната стойност на 

параметъра на натоварване е използувано стъпково нарастване на товара с последователни 

приближения, до намиране на гранично равновесно състояние на системата. Изследването е 

проведено в условията на геометрична нелинейност, отчетена с Р- ефекта. 
 

Ключови думи: механизми на разрушение, стабилитетен анализ, геометрична 

нелинейност 

 

LOSS OF STABILITY AND MECHANISMS OF DESTRUCTION OF THE 

DISCRETE SINGLE-LAYER SPHERICAL DOMES. BEHAVIOR MANAGEMENT 

BY FINDING NEW FORMS OF EQUILIBRIUM 
 

Anita Handruleva
1
, Banko Bankov

2
, Konstantin Kazakov

3
, Vladimir Matuski

4
 

 

Abstract 

The study of sustainable behavior of discrete domes is inseparable part of their analysis and 

design. The main factors influencing sustainable behavior are: morphology of the grid 

configuration, geometry and material characteristics of structural elements, type of joint 

connections and the type of supporting. On this basis, representative of discrete spherical dome for 

structural analysis is selected. The numerical solution is performed with software based on the 

Finite Element Method. To determine the critical value of the parameter of loading have been used 

step-load increase with successive approximations to find the boundary equilibrium of the system. 

The study was conducted in terms of geometric nonlinearity reported with P- effect. 
 

Key words: mechanisms of destruction, stability, geometric nonlinearity (Р- effect) 
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1. ТЕОРЕТЕЧНА ОБОСНОВКА  

Изследването на устойчивото поведение на прътовите куполи е неизменна част от 

тяхното проектиране, изчисляване и оразмеряване. Осигуряването на тяхната стабилност и 

надеждност води до провеждане на многобройни изследвания и експериментални 

изпитвания от учени по цял свят. Причина за това е големият брой случаи на разрушени 

прътови куполи, вследствие на загуба на устойчивост от товар значително по-малък от 

критичния за системата. В [8] и [9] Gioncu описва подробно състоянието на проблемите при 

изследване на стабилитетното поведение на еднослойни решетъчни куполи. Някои важни 

изследвания в тази област са направени от Sumec [10]. Широкото използване на дискретни 

изчислителни модели за изчисляване на равнинни и пространствени конструкции е тясно 

свързано с  бурното развитие на ефективни софтуерни програми. Gioncu посочва четири 

основни фактора, който имат особено важно значение върху стабилитетното поведение: 

 формата на мрежестата черупка; 

 конструктивното композиране на мрежестата структура: триъгълна или 

четириъгълна; 

 геометрични и физични характеристики на отделния конструктивен елемент; 

 категория на възловото съединение: заваряемо, болтово или специално механично 

съединение. 

Основната задача при стабилитетно изследване на прътови куполи е определяне на 

критичният параметър на натоварване, за чието решение се използват трите теории за 

равновесните състояния, подробно разгледани в [1]: 

1) теория от първи род: уравненията за изследване на устойчивостта се записват върху 

недеформирана схема на системата (хомогенна система). 

2) теория от втори род: уравненията за изследване на устойчивостта се записват върху 

деформирана схема на системата, но преместванията са малки в сравнение с размерите на 

системата. 

3) теория от трети род: уравненията за изследване на устойчивостта се записват върху 

реалната деформирана схема на системата при всякаква големина на преместванията. 

По теория от І род загубата на устойчивост е съпроводена с бифуркация на 

равновесните форми, а съответният критичен товар в чуждестранната литература е известен 

като “бифуркационен”. По теория от ІІ и ІІІ род критичния товар се определя от граничната 

точка, при която коравината на системата се е изчерпила, т.е. равна на нула. При тях е 

възможно да се проследи предкритичното поведение, но единствено теорията от ІІІ род дава 

представа за следкритичното поведение на системата. 

Изчисляване на устойчивост на строителни конструкции по МКЕ е подробно 

разгледано в [2], [5] и [6]. Характерна особеност при изчисляването е добавянето на т.н. 

геометрична матрица на коравина, която отчита влиянието на нормалните сили върху общата 

коравина на системата. 

За изчисляване на критичното натоварване по теория от ІІ и ІІІ род е необходимо 

натоварването да се разглежда като процес и на всяка товарна стъпка равновесните условия 

се записват спрямо деформирано състояние на конструкцията.  

В [8] са илюстрирани и други итеративни методи предимно свързани със 

следкритичното поведение като: 

 Метод за контрол по преместванията (Displacement Control Method ), 

 Метод чрез дъговата дължина (Arc-Length Method) - Процесът на изследване на 

този метод е подробно показан в [11].  

В [8] Gioncu и Balut развиват тезата, че след определяне на бифукационния товар, 

изследването по теория от ІІ и ІІІ род е наложително, за да се уточни дали конструкцията е 

чувствителна от начални несъвършенства. 

Същите автори разглеждат няколко стъпки при изследване на устойчивост: 

 Определяне на кой вид нелинейност е необходимо да се използва: геометрическа 

нелинейност с еластичен анализ или геометрическа и физическа нелинейност с 
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еласто-пластичен анализ; 

 Избор на физически модел: дискретна система или еквивалентен непрекъснат 

модел; 

 Избор на изчислителен модел и изчислителна процедура за нелинейното 

изследване за предкритично и следкритично поведение; 

 Отчитане на факторите, влияещи върху носимоспособността: гъстота на 

структурната решетка, геометрични и механични отклонения, пластични 

деформации, коравина на възлите, разпределение на товарите. 

Gioncu в [8] и [9], след подробен анализ посочва основните неустойчиви форми при 

еднослойните решетъчни куполи както следва: 

1) Неустойчивост на прътов елемент - отделен елемент става неустойчив или е 

изключен от работа, но конструкцията продължава да работи. До голяма степен върху 

загубата на устойчивост на самия прът оказват влияние геометричните отклонения. Тук 

възниква следния въпрос: Да се отчита ли влиянието на този елемент върху поведението на 

конструкцията? Отговорът зависи от следкритичното поведение на елемента. В повечето 

случаи, всички елементи, свързани с неустойчивият елемент, оказват стабилизиращо 

действие върху него. От основно значение е да се осигури непрекъснатост от елементи, 

особено важни при поясни пръстени на куполи и надлъжни пръти при цилиндрични черупки. 

2) Локална (местна) загуба на устойчивост: 

а/ Недопустимо възлово отклонение на един възел или група възли – заключава се в 

продънване на даден възел при допустимо натоварване и голямо преместване от изходната 

повърхност към центъра на кривината, известно още като явлението “хлътване” при 

сферичните черупки. Това изисква изследване на следкритичното поведение на системата. 

Доста чуждестранни учени са на мнение, че това явление води до разрушение на 

конструкцията. „Хлътване” се наблюдава, когато един възел е значително по-натоварен в 

сравнение със съседните на него възли, или когато група възли са еднакво натоварени, но 

при един от тях се наблюдава значително отклонение от началната геометрия. В този случай 

се говори за чувствителност на конструкцията на възлови отклонения. 

б/ Недопустимо линейно възлово отклонение - наблюдава се когато всички възли по 

дадено направление (меридианно или паралелно) са значително по-натоварени от възли 

извън разглежданото направление. Това поведение е подобно на първото. 

в/ Обща неустойчивост - простира се върху голяма площ от структурата, включваща 

няколко елемента и възли. 

г/ Съчетана неустойчивост - среща се, когато стойността на критичния товар 

кореспондира на две отделни неустойчиви форми (обикновено на възлова и прътова 

неустойчивост). 

Като обща характерна особеност при еднослойните полегати решетъчни куполи е 

изразеното нелинейно поведение с прогресивно намаляваща коравина. 

Огромен е броят на учените от цял свят, занимаващи се с проблемите при прътовите 

куполи. До голяма степен основните насоки за тяхните изследвания са свързани със 

устойчивото поведение от статични и динамични товарни въздействия в условията на 

физическа и геометрична нелинейност. 

В [12] Morris показва, че следкритичното поведение дава информация за 

чувствителността от геометрични отклонения на системата. 

В [13] Ueki, Kato, Kubodera и Mukaiyama извършват параметрично изследване на 

стабилитетното поведение на еднослоен решетъчен купол. Моделират възловите съединения 

в краищата на елемента чрез осова и огъвна еластична пружина. Отчетена е геометричната 

нелинейност при начални възлови отклонения на купола. Авторите провеждат няколко 

изследвания при промяна на граничните условия, при три вида разпределение на външното 

натоварване и при различни стойности на пружинните константи. Към сравнителния анализ 

на резултатите, те добавят и ефекта от физическата нелинейност на материала.  

В [11] Murakami и Heki дискутират върху устойчивостта на мрежест купол под 
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действие на вертикално възлово натоварване. Критичните товари и съответните форми на 

загуба на устойчивост са определени с програма по МКЕ. Авторите провеждат изследвания 

върху три пропорционални сгъстявания на мрежата при три приети стройности на прътите с 

отчитане на геометричната нелинейност. 

В [15] Bori и Chiostrini изследват критичното и следкритичното поведение на полегат 

мрежест купол с радиус R=30 m и Н=3 m при начални отклонения в елементите. Те 

разработват числен метод, основан на основните зависимости в МКЕ, при който ефектът от 

тези отклонения е изразен чрез допълнителни (фиктивни) възлови сили. Авторите провеждат 

числено решение с отчитане на геометричната и физическа нелинейност при два случая на 

разпределение на геометрични отклонения на елементите в купола: симетрично и 

несиметрично. Те приемат, че величината на отклонението нараства пропорционално на 

инерционния радиус на елемента. 

В [10] Sumec изразява критичното натоварване за полегати мрежести куполи с аналогия 

на непрекъсната черупка. В зависимост от геометричните параметри и гъстота на мрежата, 

автора е разработил методика, в която с помощта на графики и аналитични изрази се 

определя критичното натоварване. Влиянието на начални отклонения се отразява чрез 

коректурни коефициенти, които се отчитат от графики. 

В [16] Holzer и Tissaoui провеждат числено решение по МКЕ за изследване на 

устойчивостта при три случая на натоварване от сняг. Резултатите показват, че критичният 

параметър при един от случаите на несиметрично разпределение на товара e много по-малък. 

Резултатите, които авторите обобщават, показват чувствителна разлика в поведението 

на куполите при линеен и нелинеен анализ, като граничният товар за купол с геометрични 

отклонения е доста по-малък от такъв с идеална геометрия. Моделът на възловото 

съединение също влияе върху поведението на системата. Така например в [17] Ikarashi и Kato 

провеждат изследвания за купол с три модела на възлово съединение: ставна, корава и 

поддаваема връзка. Резултатите от тяхното числено изследване при модел с поддаваема 

(частично корава) връзка между елементите и експериментални лабораторни изпитвания, 

показват много близки стойности. Аналогични изследвания са правени от редица учени. 
 

2. ИЗСЛЕДВАНЕ В ГРАНИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗБРАН МРЕЖЕСТ 

КУПОЛ 

В тази статия е изследван представител на еднослойни дискретни сферични куполи в 

гранично състояние, виж фиг.1. Загубата на устойчивост на този купол е свързана със скрита 

форма на измятане на конструктивни елементи при достигане на критичната сила. 

Изследването в гранично състояние на решетката на този купол изисква да се отчетат 

следните особености в деформираното и напрегнато състояние: 

 Поради преобладаващите натискови усилия в прътите на купола и тяхната 

определяща роля за осигуряване на устойчивост и коравина, приемаме че 

механизмите на разрушение ще се получат от изключване от работа на най-

напрегнатите натискови пръти. 

 Нецелесъобразно (практически невъзможно) е, поради големият брой пръти и 

възли, да се търсят независими механизми на разрушение при действие на 

параметрично нарастваща сила във всеки отделен възел, които да служат за 

получаване на съчетани механизми и съответно търсене на минимална стойност на 

критичния товарен параметър. 

Приети са следните фиксирани параметри: 

 диаметър на основата D=30 m; 

 диаметър на ключовия пръстен dk =1,65 m; 

 цикличен ъгъл при основата  = 15; 

 централен полуъгъл α = 50 и кореспондираща височина на купола H=7 m; 

 брой на паралелите, разделящи меридианните линии (вътрешни пръстени) n = 7; 

 корава връзка на елементите с опорния пръстен; 
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 корава връзка между елементите от структурната решетка. 
 

 

Фиг.1. Избран представител от дискретни сферични куполи 
 

За конструктивните елементите са приети напречни сечения от тръбни профили, а 

именно 83х4 с площ А=9,93 сm
2
, инерционен момент I=77,64 cm

4
 и инерционен радиус 

i=2,8 cm. Профилите са от стомана S235JRH по ЕN 10219-2 с изчислително съпротивление на 

стоманата Ry=235 MPa. 

Спрямо дължините на прътите (Li) от решетката и тяхната стройност (i), за различните 

нива е определена граничната носимоспособност на натиск на елементите (Ncr,i), виж табл.1. 
 

Таблица 1. Гранична носимоспособност на натиск (Ncr,i) на елементите от решетката 

I ниво 283,45 119,9081

II ниво 270,55 126,7467

III ниво 257,48 133,9074

IV ниво 244,87 141,0374

V ниво 233,43 147,6940

VI ниво 223,93 153,3577

VII ниво 217,08 157,5181

VIII ниво 132,32 191,7595

Дължина на 

елемента, L i 

[cm]

Гранична 

носимоспособност на 

натиск, N cr,i  [kN]

Е
л
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т

 
 

Численото решение е проведено с програмен продукт, базиран на Метода на крайните 

елементи, като са разгледани различни случаи на локални и несиметрични натоварвания, 

съобразени с построени повърхнини на влияние, виж [7]. За определяне на критичната 

стойност на параметъра на натоварване е използвано стъпково нарастване на товара с 

последователни приближения, до намиране на гранично равновесно състояние на системата. 

При достигане на гранична носимоспособност на натиск на даден елемент се приема, че той 

излиза от работа и при следващия изчислителен етап приносът му не се отчита. Изследването 

е проведено в условията на геометрична нелинейност, отчетена с Р- ефекта, т.е. влияние на 

нормалните усилия върху коравината на системата, като се предполага, че преместванията 

нарастват след изключване на елементи от работа. Условията за равновесие се записват 

спрямо деформирано положение на структурата. 

 

3. АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

3.1. І
-ВИ

 СЛУЧАЙ НА НАТОВАРВАНЕ 

Поради изказаните съображения и в съответствие с построените повърхнини на 
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влияние е приложено локално натоварване, съобразно с фиг.2, нарастващо от начална 

стойност q1=1 kN/m
2
 с аналогична стъпка.  

 

        

Фиг.2. Локално разпределен товар I
-ви

 случай  

При стойност на товара q8=8 kN/m
2
 два пръта са загубили устойчивост и се изключват 

при следващия изчислителен етап. При запазено натоварване започва прогресивно 

изключване на осем пръта, след което излизат от строя последователно още 26, 26, 16, 2 и 2 

пръта. Този процес е илюстриран на фиг.3. При достигнато натоварване q8=8 kN/m
2
 от работа 

излизат общо 82 пръта, след което се получава локално разрушен участък. Деформираната 

схема на последен етап е илюстрирана на фиг.4. 

 

 

 

 

 

 

I
-ви

 етап 

 

 

VII
-ми

 етап 

 

Фиг.3. Брой и последователност на пръти, изчерпили своята  

носимоспособност при локално разпределен товар I
-ви

 случай 

 
Фиг.4. Последен етап от последователното изключване на пръти и съответната 

му деформирана схема при локално разпределен товар I
-ви

 случай 
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3.2. ІI
-РИ

 СЛУЧАЙ НА НАТОВАРВАНЕ 

Във II
-ри

 случай натоварването е приложено несиметрично в отношение 2:1 спрямо една 

от осите (напр. oс Y) на купола, виж фиг.5. 

 

          

Фиг.5. Несиметричен разпределен товар II
-ри

 случай 

Характерно за случая е излизане от работа на голям брой пръти от първо ниво при 

граничен товар q4=4 kN/m
2
. Първо загубват устойчивост прътите с номер “1”, което води до 

донатоварване на пръти “2”, които се изключват при следващия етап и това продължава 

докато конструкцията престане да изпълнява своето експлоатационно предназначение, виж 

фиг.6. Това своевременно води до претоварване на поредни групи елементи, нарастване на 

преместванията и разрушение на купола. Последният етап от изключване на пръти и 

съответната му деформирана схема е показан на фиг.7. Процесът на последователно излизане 

от строя на посочените пръти е прогресивен, наподобяващ “ефекта на доминото”. При 

достигнато натоварване от q4=4 kN/m
2
 от работа излизат общо 54 пръта.  

 
 

 

I
-ви

 етап 

III
-ти

 етап 

 

Фиг.6. Брой и последователност на пръти, изчерпили своята 

 носимоспособност при несиметричен разпределен товар II
-ри

 случай 
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Фиг.7. Последен етап от последователното изключване на пръти и съответната му 

деформирана схема при несиметричен разпределен товар II
-ри

 случай 

 

3.3. ІII
-TИ

 СЛУЧАЙ НА НАТОВАРВАНЕ 

В този случай натоварването е локализирано на шесто, седмо и осмо ниво, виж фиг.8. 
 

       

Фиг.8. Локално разпределен товар III
-ти

 случай  

След проведеното стъпково натоварване, стойността на товара, при която настъпва 

загуба на устойчивост на меридианни пръти е 19 kN/m
2
. Наблюдава се едноетапно 

изключване на прътите от пето ниво (48 на брой), виж фиг.9 и фиг.10. 
 

 

Фиг.9. Брой и местоположение на пръти, изчерпили своята носимоспособност 

 при локално разпределен товар III
-ти

 случай 
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Фиг.10. Разрушение при локално разпределен товар III
-ти

 случай 

 

3.4. IV
-TИ

 СЛУЧАЙ НА НАТОВАРВАНЕ 

В този случай натоварването е локализирано на седмо и осмо ниво, виж фиг.11. 
 

          

Фиг.11. Локално разпределен товар IV
-ти

 случай  

След проведеното стъпково натоварване, стойността на товара, при която настъпва 

загуба на устойчивост на меридианни пръти е 22 kN/m
2
. Наблюдава се изключване на 

прътите от шесто ниво на един етап (48 на брой), виж фиг.12 и фиг.13. 
 

 

Фиг.12. Брой и местоположение на пръти, изчерпили своята  

носимоспособност при локален товар IV
-ти

 случай 
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Фиг.13. Разрушение при локално разпределен товар IV
-ти

 случай 
 

3.5. V
-TИ

 СЛУЧАЙ НА НАТОВАРВАНЕ 

Локалното натоварване е показано на фиг.14. При стойност на товара q10=10 kN/m
2
, два 

пръта губят устойчивост и се изключват при следващият изчислителен етап. При запазено 

натоварване започва прогресивно изключване на 6 пръта, след което излизат от строя 

последователно още 14, 16, 32, 38, 10, 5, 4, 10, 11, 1 и 2 пръта. Този процес е илюстриран на 

фиг.15. При достигнато натоварване от q10=10 kN/m
2
 от работа излизат общо 151 пръта, след 

което се получава локално разрушен участък. Последният етап от изключване на пръти и 

съответната му деформирана схема е показан на фиг.16. 
 

        

Фиг.14. Локално разпределен товар V
-ти

 случай  
 

 

I
-ви

 етап 

XIII
-ти

 етап 

Фиг.15. Брой и последователност на пръти, изчерпили своята  
носимоспособност при локално разпределен товар V

-ти
 случай 
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Фиг.16. Последен етап от последователното изключване на пръти и  
съответната му деформирана схема при локално разпределен товар V

-ти
 случай 

 

3.6. VI
-ТИ

 СЛУЧАЙ НА НАТОВАРВАНЕ 

В VI
-ти

 случай натоварването е приложено несиметрично в отношение 3:1 спрямо една 
от осите (напр. oс Y) на купола, виж фиг.17. 

 

         

Фиг.17. Несиметричен разпределен товар VI
-ти

 случай  

Отново, както при II
-ри

 случай на натоварване, се наблюдава излизане от работа на 

голям брой пръти от първо ниво при граничен товар q4=4 kN/m
2
. На първи етап 6 пръта 

загубват устойчивост (означени с номер “1”), което води до претоварване на нови 28 пръта 

(означени с номер “2”), който също се изключват от работа при следващия етап и това 

продължава докато конструкцията престане да изпълнява своето експлоатационно 

предназначение. Последният етап от последователното изключване на пръти и съответното 

деформирано състояние е показан на фиг.19. Процесът е прогресивен и наподобява “ефекта 

на доминото”. При достигнато натоварване от q4=4 kN/m
2
 от работа излизат общо 68 пръта. 

Това е илюстрирано на фиг.18. 
 

 

I
-ви

 етап 

V
-ти

 етап 

Фиг.18. Брой и последователност на пръти, изчерпили своята 
носимоспособност при несиметричен разпределен товар VI

-ти
 случай 
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Фиг.19. Последен етап от изключване на пръти и съответната му деформирана  

схема при несиметричен разпределен товар VI
-ти

 случай 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 

Изследванията, проведени при шест отделни случая на натоварване, показват различни 

форми (механизми) на разрушение. Очевидно е, че най-неблагоприятният случай на 

натоварване е несиметричното му разположение върху купола. 

Граничният товар от симетричното локално разпределение (случай ІІI и ІV) има по-

голяма стойност, което отразява значително по-голямата „симетрична” коравина в сравнение 

с поведението при несиметричното разположение на товара. При симетричен локален товар, 

излизат от работа натиснати елементи, непосредствено под приложения товар. Граничната 

стойност на товара намалява при несиметричното му разпределение върху по-голяма площ 

от купола, което води до излизане от работа на голям брой натиснати меридианни пръти в 

основата. Характерно за всички случаи на натоварване е “ефекта на доминото”, при който с 

достигане на граничния товар започва прогресивно излизане от работа на все повече пръти.  

От проведените изследвания за разгледаните случаи на натоварване на купола могат да 

се направят следните изводи: 

1) Характерна е еласто - пластична работа на куполите. 

2) При достигане на гранична стойност на натоварването е налице прогресивно 

разрушение. 

3) Граничният товар е най-малък при несиметрично натоварване. При локално 

натоварени участъци с малка площ се наблюдава локално разрушение при по-голяма 

стойност на граничното натоварване. С увеличаване на площта на натоварване, стойността 

на граничният товар намалява.  

4) Излизане от строя на пръти и последващо разрушение се наблюдава в зоната около 

локалното натоварване или натоварена зона от повърхнината на влияние, пораждаща 

екстремна стойност на усилията в пръти. Налице са локално разрушени участъци или пълно 

разрушение на купола. 
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УСИЛВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ 

С АРМИРАН С ВЛАКНА ПОЛИМЕР (FRP) 

 

Никола Игнатиев
* 

 

Резюме 

Стари сгради, проектирани съгласно норми от минало време, е необходимо да се 

усилват поради недостатъчна носимоспособност, коравина и дуктилност. В последните 

десетилетия широко приложение придоби техниката на усилване на стоманобетонни 

конструкции с армиран с влакна полимер (FRP), дължащо се на предимствата: високо 

отношение якост/тегло; ограничена интервенция и прекъсване на експлоатация; устойчивост 

на корозия и ниски разходи за труд. В настоящият доклад са систематизирани: подходящите 

материали за усилване (FRP) с техните свойства и изчислителни характеристики; различни 

техники на процедурите на усилване; причини и повреди от сеизмично въздействие и 

съответно проектиране – анализ и капацитет на усилени стоманобетонни елементи – греди, 

колони, възли и стени.  

 

FRP STRENGTHENING OF REINFORCED STRUCTURES 

 

Nicola Ignatiev* 

 

Summary 

Old buildings designed according to past codes require strengthening due to insufficient 

strength, stiffness and ductility. During the last decades, large application of Fiber reinforced 

polymer (FRP) strengthening technique of concrete structures was used, due to the advantages: high 

strength-weight ratios, limited intervention and interruption of use, corrosion resistance and low 

labor cost. The present paper summarizes: the appropriate FRP materials with their properties and 

design parameters; the different techniques of strengthening procedures; causes and types of seismic 

damages and the corresponding design; strength and stiffness capacity of strengthened reinforced 

concrete elements – beams, columns, joints and walls. 

 

 

 

                                                 
*
 Никола Игнатиев, професор, д-р, инж., Варненски Свободен Университет, Варна 

   Nikola Ignatiev, professor, Ph D., Varna Free University, Varna, e-mail: ignatiev@abv.bg 



268 

1. Въведение 

Усилване на стоманобетонни елементи чрез покриване или обвиване с армирани с 

влакна полимери (композити) (FRP) е един ефективен технологичен метод на усилване на 

греди, колони, възли и шайби. Този метод на усилване има редица предимства: материалът е 

корозионно устойчив, има малко собствено тегло, висока опънна якост и коравина, 

практически неограничени възможности в геометрия и размери, изпълнява се лесно от 

технологична гледна точка и в кратки срокове. Методът на усилване с (FRP) има и 

недостатъци: материалът е анизотропен, има значителна редукция на якост при повишена 

температура, особено опасна ситуация при пожар, има крехко поведение, неблагоприятно 

при сеизмични въздействия [15, 16]. 

 

2. Материали за усилване на ст.б. конструкции с FRP 

Армираните полимери (FRP) са композитни материали. Те се  състоят  от равномерно и 

конкретно ориентирани влакна, импрегнирани и вложени в матрица от полимерни смоли. 

Най-често за усилване на стоманобетонни елементи се използват карбонови (CFRP), 

арамидови (AFRP) или стъклени влакна (GFRP) в комбинация с полимери от епоксидни или 

полиестерни смоли. Механичните характеристики на (FRP) зависят от обемното или 

тегловното съотношение между смолите и влакната, от якостните и деформационните 

характеристики на композитните материали, от влиянието на околната среда, от стареенето 

на материалите. Например, най-голяма редукция на якост в алкална среда има полимер със 

стъклени нишки (GFRP от 30 до 80%), а най-малка – полимер с карбонови нишки CFRP до 

10%).  

Необходимите за проектиране на усилване на стоманобетонни конструкции якостни и 

деформационни параметри на (FRP) трябва да се предвиждат както от предоставени 

конкретни данни от производителя на полимерите, така също и от данни, зависещи от 

конкретните условия на изпълнение и експлоатация. Примерна илюстрация на зависимости 

на модула на еластичност, на опънната якост и на граничната опънна деформация на 

армираните с карбонови, арамидови и стъклени влакна полимери (FRP) е представена на 

фиг.1 [6], а примерни числени стойнвости на технически параметри на (FRP) са приведени в 

таблица № 1. 

 

Таблица № 1. Технически параметри на FRP 

Свойство 
Материал 

Стомана GFRP CFRP AFRP 

Модул на еластичност в 

надлъжно направление [GPa] 
200 35 до 60 100 до 580 40 до 125 

Якост на опън в надлъжно 

направление [MPa] 
400 до 600 450 до 1600 600 до 3500 1000 до 2500 

Гранична опънна деформация [%] 5 до 20 1,2 до 3,7 0,5 до 1,7 1,9 до 4,4 
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3. Технология на усилване на ст. б. елементи с (FRP) 

При усилване на стоманобетонни конструкции се прилага (FRP) в следните форми: 

пръти (фиг.2а,b); мрежи и платна (фиг.2c); ивици, листове и стремена (фиг.2d). Технологията 

на усилване на отделни конструктивни стоманобетонни елементи с FRP се състои в полагане 

чрез бандажиране и залепване на полимерни ивици или листове върху: стоманобетонна 

плоча отдолу (фиг.3а) и отгоре (фиг.3b), греди за огъване (фиг.3c) и греди за срязване 

(фиг.3d). Монтажът на армирания полимер (FRP) се извършва в следната последователност: 

почистване и изравняване на повърхностите на стомано – бетонните елементи; нанасяне на 

основният слой от епоксиден или полиестерен разтвор; полагане на ивиците от полимер и 

нанасяне на смола и защитно покритие. 

 
 

4. Връзка (bond) при усилване на  стоманобетонни елементи с армирани полимери 

(FRP) 

Начинът на реагиране на усилени ст. б. елементи с външно монтиран (FRP) е 

специфично – особено при сеизмично въздействие. При този начин на усилване не е 

достатъчно да се прави проверка за носимоспособност само на огъване, срязване или 

усукване, а е особено важно да се докаже и сугурността срещу крехко отделяне (debonding) 

на (FRP) от бетона на усилваните елементи. Отделяне може да настъпи: при недостатъчно 

заковяне на надлъжната армировка при подпора (фиг.4а); при срязване в крайна зона близко 

до подпора (фиг.4b); при пукнатина от огъване в средна зона (фиг.4с) и при пукнатина от 

срязване и огъване (фиг.4d). 

 

За да се предаде една сила Fmax от армиран полимер върху бетонна повърхност е 

необходима една ивица с дължина на свързване le . Оптималната дължина на свързване се 

дефинира като дължина, след която не се очаква нарастване на силата Fmax (фиг.5), 

необходима за свързване на бетона с армирания полимер. Дължината le се определя съгласно 

CNR-DT 200/2004 [4] със следната зависимост: 

ctm

ff
e

f

tE
l

2
 , [ в mm].           (1) 



270 

където: Еf  е модулът на еластичност на FRP; fctm е средната опънна якост на бетона; и tf е 

дебелината на FRP.  

Изчислителна якост на отделяне (debonding) на полимер (RFP) в крайна зона на греда 

(случай 1- при подпора) ffdd при дължина на свързване le може да се определи със следната 

зависимост: 
 

f

Fkf

cfd

fdd
t

ГE
f

21


 .           (2) 

 

Изчислителна якост на отделяне (debonding) на полимер (RFP ) в средна зона на греда 

(случай 2- в среда на отвор) ffdd  при дължина на свързване може да се определи със следната 

зависимост: 
 

,2

2 f Fkcr
fdd cr fdd

ffd c

E Гк
f к f

t 
   .        (3) 

 

където: ffdd е изчислителната якост на отделяне в крайна зона с дължина равна или по-голяма 

от оптималната дължина на свързване le; fd е частният коефициент на FRP, взимащ под 

внимание отделяне, определя се от таблица № 2; c е частният коефициент за бетона, c = 1,5; 

fck  е характеристичната якост на натиск на бетона; кcr e изчислителен коефициент при средна 

зона, приема се равен на кcr = 3; ГFk е специфична енергия, определя се със израза: 

ctmckbFk
ffkГ 03,0 , [ в МРа и mm]; (4) 

 

Таблица № 2 Частен коефициент за FRP материали [4] 

Начин на 

разрушение 

Частен 

коефициент 
Тип А

(1)
 Тип В

(2)
 

скъсване на FRP f 1,10 1,25 

отделяне на FRP f,d 1,20 1,50 
(1)

 системи със сертификат за компонентите и изделието 
(2)

 системи със сертификат само за компонентите 

kb – геометричен коефициент, зависещ от широчината b на гредата и от широчината bf 

на FRP, определя се с: 
 

2 /

1 / 400

f

b

f

b b
k

b





,  [дължини в mm],       (5) 

 

където: bf /b  0,33 [4].  

В случая, когато дължината на свързване lb e по-къса от оптималната дължина на 

свързване le, граничното напрежение на свързване ffdd се редуцира на ffdd,rid със следната 

зависимост: 
 
















e

b

e

b

fddridfdd l

l

l

l
ff 2

,
.           (6) 

 

Съответните стойности на изчислителните деформации fdd  на системата (FRP) може да 

се изчислят със зависимостта:  

,2fdd

fdd

f

f

E
                (7) 
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В случаите, когато не може да се осъществи закотвяне на (FRP) с достатъчна ефективна 

дължина le срещу отделяне (debonding) e необходимо да се въведат допълнително специални 

закотвящи системи като: напречно обвиване с ивици от FRP, механично закотвяне с метални 

профили или плочи, болтове (фиг.6) и дюбели (фиг.7).  

 

5. Носимоспособност при огъване на усилена греда с полимер (FRP) 

Конкретни процедури за определяне на носимоспособност при огъване на греди, 

усилени с армирани с влакна полимери (FRP), в БДС ЕN 1998-3 [3] не се дават. Подробни 

правила за проектиране на усилване на греди с FRP са дадени в нормите на САЩ (напр. ACI-

440.2R-08 [5], FEMA-547). Изчислителните параметри и зависимости в тези норми се 

различават от приетите в  БДС ЕN 1998-3 [3] параметри. Най-конкретни и основани на 

приетите принципи и процедури на проектиране в [3], са нормите на Италия за усилване на 

конструкции с (FRP) – CNR-DT 200/2004 [4]. Поради това, по-долу са представени приетите 

в CNR-DT 200/2004 процедури за проектиране на усилване с FRP на греди подложени на 

огъване, както и информация за изчислителни параметри на свързващата способност на FRP. 

Трябва обаче, да се има предвид, че предложените процедури се отнасят само за определяне 

на носимоспособност на отделно напречно сечение на греда с достатъчно закотвени или 

снадени ивици или листове от FRP.  

Гранични състояния при огъване на греда, усилена с (FRP) 

Възможни са следните два основни случаи на гранично състояние на греда, усилена с 

армиран полимер:   

– Случай I – Разрушение в опънната зона на една усилена греда настъпва, когато 

напрежението f в армирания полимер достигне до изчислителната си якост на опън ffd при 

изчислителна деформация fd или, когато максималната деформация на отделяне на 

контактните слоеве между бетон и армиран с влакна полимер достигне до граничната 

деформация fdd.  

– Случай II – Разрушението настъпва в натисковата зона на усилената греда, когато 

напреженията в бетона достигнат до изчислителната му якост на натиск fсd. 

Основни приемания при огъване на греда, усилена с FRP  

Процедурата за определяне на носимоспособност при огъване на усилена с армиран 

полимер (FRP) греда с правоъгълно напречно сечение се прилага, съгласно CNR-

DT 200/2004 [4] и fip 35 [6,7], при следните хипотези:  

- равнинност на напречните сечения на гредите след деформиране; 

- непрекъснат контакт между армировка и FRP с бетона; 

- прилагат се физическите зависимости на бетона и стоманата съгласно 

БДС EN 1992-1-1 [1], БДС EN 1998-1 [2] и БДС EN 1998-3 [3] и при необходимост 

CNR-DT 200/2004 [4]; 

- армираният с влакна полимер (FRP )има пълно еластично поведение.  

Изчерпване на носимоспособност на една усилена с FRP греда, подложена на огъване, 

може основно да настъпи при: 

- достигане на максимална деформация при натиск в бетона cu; 

- достигане на максимална деформация при опън fd в FRP, която се определя със 

зависимостта: 
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 ;min ,           (8) 

където: fk  e характеристичната деформация на опън в армирания полимер; f  е частният 

коефициент, зависещ от степента на контрол и вид на разрушение, определя се по таблица 2; 

а е коефициент, взимащ под внимание влиянието на околната среда, определя се съгласно 

{4}; Еf е  модулът на еластичност на FRP; fdd е максималната деформация при отделяне на 

FRP, (форм.7). 

Гранично състояние – разрушение в опънна зона (случай I) 

Граничното състояние на разрушение в опънната зона (фиг. 8) възниква при достигане 

на граничните деформации fd в армирания полимер, дефинирани със зависимостта (8). 

Причините за разрушение в случай I могат да бъдат:  

- превишение на опънната якост ffd в армирания полимер; 

- достигане на напреженията на отделяне ffdd в полимера.  

 

Деформациите в бетона, армировката и полимера (FRP) може да се получат от приетите 

условия за линейност на деформациите по височината на напречното сечение на гредите, със 

следните зависимости: 

 

fdf        в армирания полимер;     (9) 

  cuofdc
xh

x
 


  в бетона в натисковата зона;     (10) 

 
xh

dx
ofds




 2

2    в армировката в натисковата зона;    (11) 

 
xh

xd
ofds




  1   в армировката в опънната зона,    (12) 

където: означенията х, h, d, d1, d2 са дадени на фиг. 8; сu е изчислителната гранична 

деформация в натисковата зона на бетона; o е началната деформация при опън в бетонното 

напречно сечение вследствие на вертикалното натоварване, която може да се определи със 

зависимостта:  
 

290 ss

gk
o

AdE,

M
 ; Мgk e огъващият момент от вертикалното натоварване.  (13) 

Гранично състояние – разрушение в натискова зона (случай II) 
Това граничното състояние може да възникне при:  

- достигане на изчислителната натисковата якост на бетона fcd и съответна 
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изчислителна гранична деформация cu; 

- достигане на армировката до провлачане; 

- недостигане на гранична деформация в армирания полимер (FRP).  

От условията за линейност на деформациите се получават следните зависимости: 

  fdo
cu

f xh
x




   в армирания полимер;      (14)  

cuc         в бетона в натисковата зона;     (15) 

x

dx
cus

2
2


     в армировката в натисковата зона;    (16) 

x

xd
cus


  1    в армировката в опънната зона.    (17) 

Огъващи моменти в греда, усилена с FRP 

Ако армировката е напрегната в еластична фаза, напреженията в нея се определят чрез 

умножение на съответните й еластични деформации с модула на еластичност. Когато 

армировката премине в пластична фаза (след yd), напреженията в армировката се приемат 

равни на изчислителната граница на провлачане fyd. За да се осигури пластично поведение в 

гранично състояние на опънната армировка е необходимо относителната височина на 

натисковата зона  = x/d да не надвишава граничната стойност lim, която се получава от 

следното условие за непрекъснатост на деформациите:  

ydcucu

lim dx

 
           или           

ydcu

culim
lim

d

x







 .     (18) 

Височината на натисковата зона x може да се определи от условието за равновесие на 

действащите усилия в направление на оста на гредата със следната зависимост:  
 

0122  ffydssscd AfAAbxf  .          (19) 

 

Ако определената със зависимостта (19) височина на натисковата зона x, необходима за 

поемането на огъващия момент MRd, надвишава граничната стойност xlim, определена от 

зависимостта (18), настъпва разрушение на бетона преди достигане до изчислителните 

якости на армировката или на армирания полимер. В този случай е необходимо да се 

извърши усилване на натисковата зона или да се избере друго подходящо решение за 

усилване. 

Носимоспособността при огъване MRd може да се определи от условието за равновесие 

на моментите на действащите усилия спрямо оста на опънната армировка със следната 

зависимост:  

    1222

1
dAddAxdbxfM ffsscd

Rd

Rd 


 ,  (20) 

където: 

- Rd е частен коефициент, взимащ под внимание вида на напрегнатото състояние, 

който съгласно CNR-DT 200/2004 [4, Tabl. 3-3] може да се приеме: Rd = 1,0; 

- ,   са коефициенти, взимащи под внимание разпределението на напреженията в 

натисковата зона на бетона и съответно разстоянието от приложната точка на 

резултантата в зоната до крайната й точка. Съгласно БДС EN 1992-1-1, т. 3.1.6 [1] 

тези коефициенти се приемат равни на:  = 1,0 и  = 0,8 при бетон с fck  50 MPa. 

Съгласно CNR-DT 200/2004 [4], т. 4.2.2.3 (6) за fcd може да се приеме стойност, равна на 
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изчислителната якост на натиск на бетона, подходящо редуцирана, ако е необходимо. 

Съгласно ЕС8-3, т. 6.1 (4) [3] за fcd може да се приеме средната стойност на якостта на натиск 

на съществуващия бетон, установена от изпитване на място и някои допълнителни 

източници на информация и коригирана с доверителен коефициент CF. 

Усилване на натисковата зона с армиран полимер на стоманобетонни елементи, 

подложени на огъване, в нормите на Италия CNR-DT 200/2004 [4] и на САЩ - ACI 440.R-08 

[5], не се дава. Основание за това е риска от отделяне на армирания с влакна полимер от 

бетонната повърхност при натиск. Би могло да се приложи и усилване с натиснат армиран 

полимер (FRP) за конкретните проектни решения, но при доказване с изследвания и с 

конструктивно осигуряване срещу отделяне (debonding).  

Представените по-горе процедури за определяне на носимоспособност при огъване на 

усилена с FRP стоманобетонна греда се отнасят за отделен елемент. За постигане на 

глобално усилване на една рамкова конструкция, обаче, е необходимо да се осигури 

непрекъснат трансфер на усилия между отделните елементи – греди и колони. 

 

6. Носимоспособност на срязване на стоманобетонни греди при усилване с 

армирани полимери (FRP) 

Носимоспособността на срязване на стоманобетонни греди, усилени с FRP, зависи от 

конфигурацията на полагане на полимерите – ивици или листове. Армираните с влакна 

полимери (FRP) може да се полагат отделно само върху страните, дъното или горната 

повърхност на една греда или в комбинация, например U-образно полагане към страните и 

дъното на гредата (фиг.9). 

 

Носимоспособността на срязване се определя, като се сумират: приносите на бетона Vc, 

и на стремената Vw на съществуващия стоманобетонен елемент (съгласно на БДС EN 1992-1-

1 [1]) и на приноса на армирания с влакна полимер (FRP) VRd,f. Сумарната носимоспособност 

на срязване не трябва да е по-голяма от максималната носимоспособност на срязване на 

стоманобетонния елемент VR,max, зависеща от диагоналния натиск в стеблото. Стойността на 

VR,max може да се изчисли съгласно БДС EN 1992-1-1 [1].  

За елементи с правоъгълно напречно сечение приносът на армирания с влакна 

полимер (FRP) към носимоспособността на срязване може да се изчисли съгласно [3]; както 

следва: 

- при пълно обвиване с армиран с влакна полимер или при U-образни ивици или 

листове от армиран с влакна полимер: 

   sincotgcotg2..9,0 ,, 
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- при странично полагане на ивици или листове от армиран с влакна полимер: 
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където: d е ефективната височина; θ e ъгълът на наклона на диагоналната натисната ивица; tf 

е  дебелината на ивица, лист или платно от FRP (само от едната страна); β  е ъгълът между 

направлението на влакната (силно направление) в ивицата, листа или платното от (FRP) и 

оста на елемента; wf е широчината на ивицата или листа FRP, измерена ортогонално на 

направлението на влакната (за листове: wf = min(0,9d, hw))  sin(+) / sin ); sf  е осовото 

разстояние между ивиците от (FRP), измерено ортогонално на направлението на влакната; за 

листове от (FRP) се приема равно на wf ; ffdd,e  е изчислителното ефективно напрежение на 

отделяне на (FRP), което зависи от конфигурацията на усилването и се определя със 

зависимостите дадени в БДС EN 1998-3 [3]: (форм. A.24) - за цялостно обвити (т.е. 

затворени) кожуси; (форм. А.29) - за кожуси във формата на U (т.е. отворени) и (форм. А.30) 

- за странично залепени ивици или листове. 

Забележка: Във формула (21.a), изразът в скобата е приет на първа степен, съгласно 

CNR-DT 200 [4], което е по-коректно.  

 

7. Носимоспособност на възел греда-колона при усилване с армирани 

полимери (FRP) 

Възлите греда-колона са критични елементи с неблагоприятно крехко поведение. При 

усилване с (FRP) в зоната при възел е необходимо да се приложи специално моделиране, 

детайлиране и анализ за взаимодействие на системата греда-колона във възела. При 

доказателството за сигурност трябва да се вземе под внимание и възникване на отделяне на 

(FRP) от бетона при знакопроменливо сеизмично натоварване. Това налага да се приложат 

специални техники на закотвяне срещу отделяне на армирания полимер от бетонните 

повърхности.  

Указания за проектиране на възли греда-колона на рамкови конструкции, усилени с 

армирани полимери в БДС EN 1998-3, не се дават. В ръководството CNR-DT 200/2004 [4], за 

проектиране и изпълнение на възли греда-колона на рамкови конструкции, усилени с (FRP) 

се дават само общи указания, като в т. 4.7.3.2.4 [4] се препоръчва влакната на армирания 

полимер да са ориентирани в направление на главните опънни напрежения и армираният 

полимер да е правилно закотвен към бетона. В ръководството за проектиране и строителство 

на усилване с FRP на стоманобетонни конструкции ACI 440.2R-08 [5] се препоръчва 

усилващата система на възел греда-колона да се осигурява с опънни усилия в армираният 

полимер.  

Усилване на възел греда-колона при крайна ъглова колона може да се постигне чрез 

трансфер на не-поети усилия в не-усилен възел с предаване на допълнителни усилия с 

армиран полимер (FRP), положен около съществуващия възел (фиг.10). За постигане на 

ефективно пространствено реагиране при сеизмично въздействие е необходимо да бъдат 

реализирани непрекъснати връзки (елементи от FRP)  на гредите и колоните във възлите на 

рамковите конструкции. Необходимите връзки от (FRP) за трансфер на огъващи и усукващи 

моменти и на напречни сили (фиг.10) са: Г-образни елементи за връзка на греда с колона 

(позиции 1 и 2); Г-образни елементи за връзка на греда с греда (позиции 3 и 4); Г-образнн 

елементи за едностранна вертикална връзка на колона с колона (позиция 5); дълги и къси 

правоъгълни елементи ( позиции 6, 7, 8 и 9); полимерни анкерни дюбели ( позиция 10). 

Дългите елементи (позиции 6 и 7) служат за усилване на гредите и колоните в 

критичните зони около възел. Късите елементи (позиции 8 и 9) служат за осигуряване на 

отклоняването и предаването на контактните периферни сили между гредите и колоните през 

ивиците от армиран полимер. Поради това късите елементи трябва да бъдат много добре 

закотвени в съществуващия бетон със специални полимерни анкерни дюбели, с което по 

този начин се постига и тръбно ограничаващо действие.  

Последователността на полагане на армирания полимер (FRP) по нива зависи от 

ориентацията и формата на ивиците и от функциите, които той трябва да изпълнява, 

например ограничаване. В първият слой се полагат елементи от (FRP) с позиции (1, 2, 3 и 4); 
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във втори слой – с позиции (5 и 6); в трети слой – с позиции (7 и 8) и накрая в четвърти слой – 

позиция (9). Последни се изпълняват и полимерните анкерни дюбели – позиция (10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 10. Усилване на възел греда - 

колона с FRP при крайна колона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Усилване на възел греда-колона при средна колона (фиг. 11) може да се постигне 

аналогично както при крайна ъглова колона с връзки за трансфер на огъващи и усукващи 

моменти и напречни сили чрез: Г – образни елементи за връзка на греда с колона позиции (1 

и 2); Г – образни елементи за връзка на греда с греда позиция (3); дълги и къси правоъгълни 

елементи, позиции (4, 5, 6 и 7); полимерни анкерни дюбели позиция (8). Последователността 

на полагане на армирания полимер (FRP) по нива зависи от ориентацията и формата на 

ивиците, както и от функциите, които той трябва да изпълнява. В първият слой се полагат 

елементи от (FRP) с позиции (1, 2, 3); във вторият слой – с позиции (4 и 5) и накрая в третият 

слой – с позиция (6 и 7). Последни се изпълняват и полимерните анкерни дюбели – 

позиция (8). 

 

Фиг. 11. Усилване на възел греда-

колона с FRP при средна колона 
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Експериментални и теоретични изследвания проведени в Университета Кентърбъри – 

Нова Зеландия илюстрират сложното и критично сеизмично поведение на усилени греда-

колона-възел с (FRP). От извършеният в тези изследвания сеизмичен анализ и съответни 

експерименти с 2 или 3 D модели на възли, натоварени с едно - или двуосно сеизмично 

въздействие, без или с взимане под внимание вариация на нормални сили, [8-13] може да се 

направят следните обобщаващи заключения: (1) – Най-уязвими при знако-променливо 

сеизмично натоварване са възлите греда-колона при периферните колони в ъглите на 

сградите. Това се дължи на вариацията на стойностите на нормалните сили в колоните и на 

малкият благоприятен ограничаващ ефект от греди около един възел. (2) – В един краен 

възел възникват неблагоприятни усукващи моменти в греди. В случая направлението на 

огънатите греди съвпада с това на сеизмичното натоварване. (3) – Много неблагоприятно 

напрегнато състояние възниква във колоните при огъващи моменти в двете направления (кос 

нецентричен натиск).   

Особено внимание трябва да се обръща на необходимото закотвяне на армираните 

полимери за осигуряване срещу отделяне или измятане. Краищата на ивиците от армиран с 

влакна полимер трябва да имат необходимата закотвяща дължина (форм. (1) и фиг.5) или да 

бъдат анкерирани с дюбели (фиг.7) или с притискащи стоманени плочи (фиг.6). 

Пръстеновидните правоъгълни елементи от FRP в гредите (фиг.10 и 11) необходими за 

поемане на срязващи сили трябва да бъдат затворени и закотвени със специални анкерни 

дюбели. Когато горните неблагоприятни фактори при усилване на възли с (FRP) не са 

оценени достатъчно коректно и не са избрани съответно методи на усилване, е възможно да 

възникнат значителни повреди и дори разрушения. 

 

8. Армиран полимер (FRP) при вертикална нерегулярност 

В рамкови конструкции с къси колони  (отношение – светла дължина към ширина по-

малко от 2) възникват при сеизмични въздействия големи напречни сили. Закотвянето на 

ивиците (FRP) за поемане на не малки огъващи моменти във възловата област обаче е трудно 

постижимо. Поради това, не следва да се прилага армиран полимер (FRP) за усилване на 

рамкови конструкции с къси колони. 

В рамкови конструкции с гъвкав етаж възниква много рисков концентриран 

механизъм на разрушение с образуване на пластични стави в горните и долните краища на 

колоните. Усилването на колоните с (FRP) в тези критични области е трудно постижимо. 

Поради това, не се препоръчва прилагане на усилване с армиран полимер (FRP) на колони с 

гъвкав етаж, особено в първия етаж, където това по архитектурни съображения се среща 

твърде често.  

Локални ефекти от вградена плътна зидария в стоманобетонна рамка 
При вградена зидария с голяма носимоспособност и коравина, но при ниска 

носимоспособност на рамка, възниква в ъглова контактна зона (фиг.12.а) от сеизмично 

натоварване неблагоприятно локално огъване и срязване, особено при едностранни колони 

(виж фиг.12.а). 
 

 
Фиг. 12 Механизъм на разрушение на колони на рамкова конструкция с зидария – а. при 

плътна зидария от срязване и огъване; b. при зидария с отвор от срязване 
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Фиг. 13 Механизъм на разрушение на колона на рамкова конструкция с зидария –  

а. при плътна зидария от срязване и огъване; при зидария с  отвор от срязване  

 

Обобщено, оценката (аssessment) на ефектът на зидарията (моделирана с един 

диагонален прът с широчина w) върху колоната (фиг.13.а) може да се определи 

приблизително чрез хоризонталната сила F (хоризонтална компонента на силата в прътовия 

диагонал),  приложена на височина на колоната lc (фиг.13.b). Оценката на сигурността на 

системата рамка-зидария в контактната зона с височина lc може да се извърши със следните 

процедури дадени от Fardis в [10] точка - (5.7.3.6): 

- определяне на височината на контактната зона lc от геометричната зависимост:  

 

lc  = w /cos ;   = arctg(Hc/Lc)       (22) 

 

където: w е ширината на натисковия диагонал, определя се приблизително с формула (4.46) 

дадена в [10]. 

Съгласно принципите на капацитивното проектиране се изследват следните два случая 

на разрушение: 

- разрушение от срязване на колоната в контактната зона (височина lc) при силна 

зидария и слаба колона. Възможно най-голямата напречна сила F (eфект), която 

може да въздейства върху колоната, е равна на срязващата хоризонтална сила VCR 

(капацитет) на зидарията във хоризонтална фуга.  Силата VCR, носимоспособност на 

срязване, може да се определи с напречното сечение на хоризонталната фуга: 

дължина Lc и дебелина tw на зидарията и изчислителната й якост на срязване; 

- разрушение от срязване и огъване на колоната от напречната сила VC (ефект), 

предизвикана от огъващите моменти MCR (капацитети) в двата края на ефективната 

дължина, равна на височината lc. Срязващата сила VC се определя (съгласно 

принципите на капацитивното проектиране) със зависимостта  

 

VC = 2 MCR / lc            (23) 

 

В случаите, когато ефектите са по-големи от капацитетите се налага усилване с (FRP) 

на колоните. 

Широки експериментални изследвания [14], проведени в лабораторията по Земетръсно 

инженерство на Техническия Университет в Истанбул, демонстрират възможности за 

постигане на ефективно  сеизмично поведение на стоманобетонни рамки с вградена зидария, 

които са усилени с (FRP) (фиг.14а). Резултатите от горните изследвания показват, че при 

усилване с (FRP) с широки диагонални ивици в областта на зидарията и с допълнителни 

листове във възловата област (виж фиг.14b) може да се постигне повишение на 

носимоспособността на панела на вградената зидария. Абсолютно е необходимо обаче, да се 

изпълни сигурно закотвяне на ивиците и листовете от (FRP) от зидарията към бетона с 

полимерни дюбели. Анкериране на ивиците от (FRP) само в краищата им е недопустимо.  
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Фиг. С.14 Усилване на стена с (FRP): a. Изпитване на усилена стена b. Система на усилване 

с (FRP): 1 – стоманобетонна рамка; 2 – зидария; 3 – полимерни дюбели; 4 – ивици от 

армиран полимер; 5 – ъглови листове от армиран полимер 

 

Влияние на отвор по височина на зидария 

При едностранни хоризонтални отвори в зидарии се създават условия на локален ефект 

на  срязване в къса колона (фиг.12.b). При това,  едностранният  натиск от плътната зидария 

предизвиква значителна концентрация на опънни и срязващи напрежения в колоната в 

областа на малкия участък на отвора, и то в критична зона на колона. Усилването на 

колоните тук с (FRP) е трудно постижимо. 

 

Заключение 

Усилване на стоманобетонни елементи с армиран с влакна полимер (FRP) е един 

съвременен метод с технологични и конструктивни предимства. При проектиране и 

изпълнение на усилване на стоманобетонни конструкции [1-3] е необходимо най-стриктно да 

се взимат под внимание специфичните условия на приложение и поведение армирания с 

влакна полимер (FRP). 
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Резюме 

Проведено е четири точково изпитване на огъване на шест метрови частично 

вбетонирани стоманени IPE 450 греди. Гредите са модификация на залегналата в Еврокод 4, 

част 2, връхна конструкция за мостове „плочи с вбетонирани профили“. Експерименталната 

програма цели изследване на връзката между стомана и бетон, която се дължи изцяло на 

“естествената” адхезия и триене без да са предвидени дюбели. Не се предвижда специална 

обработка на стоманената повърхност за повишаване на коефициента на триене.  

С оглед изследване на поведението на адхезионната връзка експериментално са 

получени криви натоварване-приплъзване по дължината на стоманените греди. За изследване 

на напрегнатото и деформирано състояние по време на натоварване в определени напречни 

сечения са предвидени допълнително електросъпротивителни датчици. 

 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE BOND CONNECTION OF 

PARTIALLY ENCASED STEEL I-GIRDERS LOADED IN BENDING 
 

Stoyan Ivanov
1
, Lazar Georgiev

2
, Nikolay Rangelov

3
 

 

Abstract 

Four-point bending tests of six meters long partially encased steel I-beams of IPE 450 are 

performed. The beams are modification of the well-known filler beams considered by Eurocode 4, 

Part 2. The experimental programme is aimed at investigating the connection between steel and 

concrete, which entirely is due to the “natural” bond and no shear connectors are envisaged. No 

special treatment of the steel surface is foreseen.  

Load-slip curves along the steel beams are experimentally obtained to investigate the bond 

connection behavior. Additional strain gauges are provided to illustrate the obtained stress-strain 

behaviour in particular cross-sections during loading. 
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1. Въведение 

Стоманата и бетона са двата основни строителни материала използвани в наши дни. 

Често пъти се налага да се търси симбиозата между тези два материала при работата им в 

строителните конструкции. Пример за това са не само комбинираните стомано-

стоманобетонни конструкции, но и самият стоманобетон. За тази цел е необходимо да се 

осъществи надежна връзка между тях. Има различни начини за осъществяването й: 

- Естествената връзка между двата материала, дължаща се на химическата адхезия 

между бетон и стомана, според [6] има носимоспособност от около 0,1MPa по 

цялата контактна повърхност. Якостта на връзката рязко пада след приплъзване и 

не може да бъде възстановена, поради което изчисленията и проверките на този тип 

връзка, ако се налага, могат да се правят при приемане на еластична връзка с пълно 

взаимодействие; 

- Триене при наличие на нормална на триещите се повърхности реакция. Такава 

реакция може да се получи при заклинване между бетона и стоманата вследствие 

деформацията от огъване за някои форми на напречни сечения или от съсъхване. 

Триенето зависи още и от стойността на коефициента на триене между двата 

материала. Неговите стойности варират от много ниски, почти нула, до около 0,6 

при обезмаслена повърхност; 

- Механично зацепване, чрез оформяне на подходящ профил на контактните 

повърхности (при оребрената армировка и някои видове профилирана ламарина 

например); 

- Дюбелна връзка осъществена чрез различни анкерни приспособления и системи.  

Нека разгледаме как стои въпросът за връзката между конструкционната стомана и 

стоманобетона, осъществявана по първите два начина, в някои нормативни документи. 

В испанския стандарт [4] се разрешава използването на такъв тип връзка при елементи 

натоварени само на натиск (колони), без наличие на срязващи сили и извън зоните на 

предаване на товарите, но не и при елементи натоварени на огъване.  

В британските норми [3] се разрешава такъв тип връзка, както за елементи работещи на 

осови сили, така и за такива работещи на огъване, като носимоспособността се доказва с 

оразмерителни проверки. Допускат се греди, както с частично вбетонирани профили, така и с 

напълно вбетонирани (греди с твърда армировка). 

В европейският стандарт [1] се дават ограничителни стойности на хлъзгащите 

напрежения, под които за елементи натоварени на натиск не е необходимо поставяне на 

свързващи средства т.е. разчита се на „естествената” връзка между двата материала. За 

осигуряване на връзката между бетона и стоманата при комбинирани греди обаче се 

предвижда поставянето на дюбели и напречна армировка, като се пренебрегва наличието на 

естествената адхезионна връзка. Една от причините за изключване на приноса на 

адхезионната връзка от носимопособността на хлъзгане е свързана с изискването за 

съвместимост на характеристиките при прилагането на различни видове дюбели (свързващи 

средства). Друга причина е трудната й оценка и несигурно поведение.  

Интересен факт е обаче, че въпреки това в [1] е залегнала връхната конструкция за 

мостове т.н. плочи с вбетонирани профили, където връзката се гарантира с представени 

редица конструктивни изисквания (без да се доказва с изчисления) и се осъществява без 

допълнителни свързващи средства. Има и специални предписания [2] за проектирането на 

тези плочи издадени от Международния съюз на железниците (UIC). В Еврокод не се дава 

информация за греди от напълно вбетонирани стоманени профили. Причина за това, според 

[7], е липсата на широко възприети правила при проектирането за надлъжни хлъзгащи сили 

на греди от изцяло вбетонирани стоманени профили без наличието на дюбели. 

Според [10] за гладка армировка с кръгло сечение средната големина на сцеплението 

между бетона и стоманата се приема между 2,5MPa и 4,0 MPa, стойностите са на база на 

теоретико-експериментални изследвания. Отново според [10] при изчисляване на елементи 

работещи на огъване с изцяло вбетонирани профили (твърда армировка) се казва, че 
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съвместната работа между бетона и вбетонирания стоманен профил е осигурена до 

разрушението на гредата от огъване. 

Изброените по-горе различия в разгледаните нормативни документи, както и 

вариацията в пъти на стойностите на хлъзгащите напрежения дължащи се на адхезия и 

триене, накара авторите да проведат експериментална програма с частично вбетонирани 

стоманени греди работещи на огъване. 

Основните цели на проведените експерименти са следните: 

1. Да се изследва поведението на връзката между стоманения профил и бетона, като 

се построят криви на взаимодействие сила – приплъзване по дължина на гредата; 

2. Да се изследва носимоспособността на огъване на гредите, както в еластичен, така 

и в пластичен стадии на работа на сечението. Експерименталните образци са с 

модифицирано напречно сечение спрямо представените в Еврокод плочи с 

вбетонирани профили, като е премахнат бетонът попадащ в опънната зона на 

сечението (виж [9]); 

3. Да се проследи промяната в коравината на огъване вследствие на приплъзването и 

на премахването на бетона в опънната зона на сечението. 
 

В представената статия не се коментират резултати свързани с носимоспособността на 

експерименталните образци на огъване. 

 

2. Описание на експеримента 

Експерименталната програма включва изпитването на четири броя греди с дължина 

6,0 m. Гредите представляват частично вбетонирани стоманени двойно „Т” профили IPE 450 

от стомана S275. Напречното сечение е представено на фиг. 1. 
 

 

Фиг.1. Напречно сечение 
 

Бетонът е клас C25/30, като за определяне, както на якостните му характеристики, така 

и на Е-модула са взети пробни тела при изливането на плочата. Пробни епруветки за 

определяне на работната диаграма на стоманата ще бъдат изготвени след завършване на 

експериментите. 

По дължина на гредата, както и за определяне на провеса, са разположени индуктивни 

датчици. Схема на разположението им и на опитната постановка е представена на фиг. 2 и 3. 

Гредите са натоварени статично с две сили в третините с помощта на хидравличен крик и 

товароразпределяща греда. Крикът е опрян в опорна стоманена рамка анкерирана в силовия 

под на лабораторията към катедра МДПК при УАСГ. В двата си края стоманения профил 

завършва с опорни ребра, стъпващи върху стоманени плочи на неопренови лагери. 

Индуктивните датчици по горния пояс на стоманената греда, следящи хлъзгането, са 

разположени в специално предвидени отвори в стоманобетонната плоча.  
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Фиг.2. Разположение на индуктивните датчици 

 

 

Фиг.3. Опитна постановка 
 

Изготвените четири опитни образци са два по два еднакви, като разликата се състои в 

начина на връзка между бетона и стоманата. И в четирите долната армировка на плочата 

преминава през отвори в стеблото на профила, които са с увеличен диаметър спрямо този на 

армировката, като в първите два (условано означени О1 и О2) отворите са специално 

изолирани (фиг. 4), за да се предотврати включване на напречната армировка към 

носимоспособността на връзката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А)      Б) 

Фиг.4. А) отвори в стеблото на гредата Б) изолирана напречна армировка 
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3. Резултати от експеримента 

В статията са представени резултати само за първите три опитни образци, тъй като към 

датата на публикуване експериментите не са приключили.  

На фиг. 5 е представена типична крива на взаимодействието сила – приплъзване. 

Представената крива е за образец О2 от датчик IND-15 по горния пояс на стоманения 

профил. Подобни криви са получени за всички образци по дължина на гредата, както в 

зоната на горния пояс, така и в зоната на стеблото на стоманения профил. Целта е да се 

изследва тази зависимост в едно и също напречно сечение, но в различни точки от 

периметъра на вбетонираната част от профила. Според численото моделиране на такъв тип 

връзка, представено в [11], хлъзгащите напрежения предавани по периметъра на пояса са над 

1,5 пъти по-големи от тези предавани в контакта на стеблото. Според [1] и [4] при частично 

вбетонирани сечения на колони също в носимоспособността на връзката се пренебрегват 

частите от стеблото на стоманения профил. Изследваните греди представляват една 

модификация на доказаната в практиката и времето и залегнала в [1] връхна мостова 

конструкция, чрез която авторите са си поставили за цел да докажат, че контактните 

напрежения по стеблото на стоманения профил не оказват съществено влияние върху 

носимоспособността на връзката. 

 
Фиг.5. Зависимост сила – приплъзване 

 

На фиг. 6 е представена зависимостта сила – приплъзване за трите изпитани образци по 

дължина на гредите, за различни стъпки на приложения товар. 
 

 
Образец О1 

 

 
Образец О2 
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Образец О3 

Фиг.6. Зависимост сила – приплъзване по дължина на гредите 

 

В таблица 1 са показани обобщени резултати за трите греди. В последната колона е 

представена теоретично изчислената сила, при която ръбовите напрежения в долния пояс на 

профила достигат границата на провлачане. При тези изчисления е приета граница на 

провлачане от 275MPa, която е редуцирана с напрежението в стоманения профил от 

собственото тегло на профила и на излетия бетон. Всички товари в таблицата представляват 

силата в хидравличния крик, като силите в третините на гредата са равни на половината от 

тази сила. 

Таблица 1 

 
 

На фиг. 7 е представено провисването в средата за трите опитни образци. С прекъсната 

линия е показано аналитично определеното провисване на гредата при прието пълно 

взаимодействие между стоманения профил и бетона. 

 

 

Фиг.7. Зависимост сила – вертикално преместване в средата 

4. Изводи и заключения 

На база на представените в предходната точка резултати могат да бъдат направени 

следните изводи: 

1. Въпреки модификацията, изразена в намаляване на контактната повърхност между 

двата материала, връзката между стоманения профил и бетона в изследваните 
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греди може да поеме необходимата хлъзгаща сила, за да се осигури съвместната им 

работа. От което следва, че наличието на контактна зона по стеблото на гредите не 

оказва съществено влияние за осъществяване на взаимодействие между бетона и 

стоманения профил. Възможно е обаче, при заклинване на бетона между двата 

пояса на стоманения профил да се увеличи носимоспособността на връзката, след 

разрушаване на адхезията, при плочите с вбетонирани профили залегнали в [1]. 

2. От таблица 1 е видно, че товара необходим за разрушаване на връзката надхвърля 

този необходим, както за достигане на еластична носимоспособност на сечението, 

така и за достигане на граничните провисвания. Разбира се, този разрушителен 

товар е определен при статично натоварване прилагано стъпково. Поради редица 

ограничения, в настоящата научно-изследователска разработка, не са предвидени 

експерименти с циклично натоварване. За надежността на този тип връзка под 

действието на циклично натоварване можем да съдим от публикациите [5] и [8], 

както и от съществуващите железопътни мостове от типа плочи с вбетонирани 

профили, някои от които са в експлоатация повече от 80 години. 

3. От представените графики за провисването на гредите е видно, че в еластичната 

област приплъзването не оказва съществено влияние върху провисването. Това е 

особено добре изразено при опитен образец О3, при който напречната армировка 

не е изолирана, и който отразява работата на този тип греди в една реална 

конструкция. Може да се счита също така, че в еластичната област на работа имаме 

връзка с пълно взаимодействие между бетона и стоманения профил. 
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ВЪРХУ НЕЛИНЕЙНИЯ МОДАЛЕН АНАЛИЗ НА СИСТЕМА 

С ЕДНА СТЕПЕН НА СВОБОДА 

 

Константин Казаков
1
, Ана Янакиева
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Резюме 

Тази статия обобщава и дискутира подходите за модален анализ на неливейна система с 

една степен на свобода. Отначало, накратко е показана общата форма на уравнението на 

движение чрез редове на Фурие. Билинейният и мултилинейният метод са сравнени с метода 

на хармоничния баланс от теоретична гледна точка. Този метод може да се приложи в 

случай, че общото преместване на масата е предварително известно. С числен пример 

резултатите, получени посредством горепосочените методи са проверени чрез Метода на 

крайните елементи.  

 

ON THE NONLINEAR SDOF FREE VIBRATION ANALYSIS 

 

Konstantin Kazakov
1
, Ana Yanakieva

2
  

 

Abstract 

The paper summarizes and discusses the approaches the nonlinear SDOF free vibration 

behaviour to be analyzed and included in force vibration models. In brief, the general structure of 

the equation of motion, given in a Fourier like series form, is demonstrated. Bi-linear and multi-

linear methods are compared with the so-called method of the harmonic balance from theoretical 

point of view. Such a method can be applied in the case of preliminary known, or predicted, total 

mass displacements. By a numerical example the results obtained through the discussed methods 

are verified by a FEM model. 

 

Key words: nonlinear SDOF vibration, the harmonic balance method, nonlinear FEM 

application 
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1. INTRODUCTION 

The subject of the paper is a non-standard approach the eigenvalues and eigenvectors of non-

linear elastic systems to be evaluated. Such a basis can be used for detailed harmonic, periodic, 

transient or spectral analysis. For application of the method the ultimate displacements of the 

system must be known in advance.   

The general form of the equation of motion for nonlinear SDOF free vibrating system with 

neglecting the damping can be written as  

 

    0 xfxum s
            (1) 

 

where  xum   denotes the inertial force due to velocity change and  xfs  is the force, caused by 

the stiffness properties of the system. Here the relation     xuxfs   is assumed to be in some 

general (nonlinear) form, but the produced strains in the system remain elastic.  

In such cases, the nonlinear SDOF free vibration is not harmonically but always the motion is 

periodical. An easy way to be expressed is based on the Fourier like series form written as  

 

  ...~2sin~2cos~sin~cos 22110  tBtAtBtAAxu     (2) 
 

or 
 

  )~sin~cos(
1

0 tiBtiAAxu i
i

i   




       (3) 

 

The coefficients iA  and iB  are called harmonic coefficients, and the coefficient 0A  is related 

to the shift of the center of vibration, if exist. For practical use, the infinite series, given by eq. (2) 

or eq. (3), can be limited to an appropriate chosen number, say n. Then, for the calculation of the 

free vibration position of the mass point, finite number of terms can be used. 

 

2. MULTI-LINEAR METHOD 

Bi-linear or multi-linear methods are based on bi-linear or multi-linear     xuxfs   

relations, respectively, illustrated on fig.1. The equation of motion (1) acquires the forms: 

 

For bilinear relation 

 

       0121  uxukxukxum          (4) 

 

For multi-linear relation 

 

       01
2

1  


 i

m

i
i uxukxukxum         (5) 

 

In the above equations 1k  is the ratio    xuxfs /  when    1;0 uxu  , 2k  is the change of 

the same relation for the second interval of the graph, ik  is the change for the i-th interval, by a 

comparison with the (i-1)-th interval, see fig.2. The coefficients 1iu  are the initial values of  xu  

for the i-th interval, and the sign   denotes increasing or decreasing of the stiffness. The form, 

given by eq. (5), is proposed in [10]. 
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In the structural mechanics problems, usually decreasing of the stiffness is used.  

The solution of eq. (4) can be written as 

 

    tAtu
kk

k
xu  ˆcosˆcos11

21

2 


        (6) 

 

where   mkk /ˆ
21  . Time 1t  related to 1u  can be calculated by  

 

  1

1221

1
1 arccos

ˆ

1
u

ukAkk

k
t





        (7) 

 

The multi-linear method gives a good approximation when the relation     xuxfs   can be 

given in a multi-line form.  

 

 

Fig.1: Bi-linear or multi-linear    xuxfs   representation 

 

 

Fig.2: Illustrations of the ik  coefficients 

 

3. DEVELOPMENT OF THE BI-LINEAR OR MULTI-LINEAR METHOD 

The previously presented and proposed in [7] methods have some frailties. The idea of the bi-

linear or multi-linear method development is demonstrated in [10]. The solution of eq. (4) is given 

there as  

 

 tf s  

 tu   tu1  

 tf s  

 tu   tu3   tu1  

 tf s  

 tu   tu1

2k   tf s  

 tu   tu3   tu1  

3k  
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 tAtu
kk

k
xu 121

21

2 ˆsinˆcos1       (8) 

 

where mk /ˆ
11   and mk /ˆ

22  . The two terms on the right side of the eq. (8) are illustrated 

on fig.3. Let the terms to be denoted as  

 

     tAxu I
1
ˆsin            (9) 

 

and 

   tu
kk

k
xu II

21

21

2 ˆcos1 


                (10) 

 

It is not difficult to be shown that if 02 k  or 01 u , then the dynamic response is transform 

to linear free vibration and        tAxuxu I
1
ˆsin . Time 1t  related to 1u  can now be 

calculated by 

 

  1

1221

1

2

1 arccos
ˆ

1
u

ukAkk

k
t





              (11) 

 

 

Fig.3: Illustrations of the displacement decomposition  

 

The validation of eq. (8) is verified by a numerical example.  

 

4. THE HARMONIC BALANCE METHOD 

The method of harmonic balance can be used for nonlinear SDOF free vibration analysis in 

the case of a general form of the relation     xuxfs  . The displacement of the mass point is 

assumed in a Fourier like series form, eq. (2). If the eq. (1) is rewritten as  

 

    0
~

 xfxu s
                   (12) 

 

where     mxfxf ss /
~

  and using eq. (2) can be obtained a periodic function expressed as  

 tf s  

 tu   tu1  

2k   tf s  

 tu   tu3   tu1  

3k  

 tu I   tu II  



292 
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or 
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The eq. (14), based on an infinite number of terms, can be limited to an appropriate number n 

in accordance with a referred accuracy, written here as    
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The dynamic equilibrium is in being when the periodic function   0xP . This can be 

achieved by using the following equations  
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It is easy to be demonstrated [10] that in the case of linear SDOF free vibration eq. (13) or eq. 

(14) is transformed to well-known dynamic equilibrium equation 
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           (16) 

 

Such an operation corresponds with the Fourier series presentation of periodic linear function.  

The application of the method of harmonic balance to the analysis of harmonic force vibration 

with cubic elastic parameter is given in [7]. The equation of motion is written as 

 

           tFxuxukxucxum cos3            (17) 

 

and corresponds with cubic increasing the stiffness. If cubic decreasing the stiffness is simulated, 

eq. (14) must be written in the form 

 

           tFxuxukxucxum cos3            (18) 

 

The procedure described by eqs. from (13) to (15) for finite series, limited to number n, can 

be implemented to MATH calculation product using Fourier series to be analyzed any nonlinear 
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SDOF free vibration. Fourier series applications in the structural mechanics are given in [9] 

and [10]. 

 

5. NUMERICAL EXAMPLE 

The numerical example, the results of which are obtained by using bi-linear and three-linear 

elastic force-displacement relations are compared with the results obtained by FEM computational 

model. The eq. (4) and eq.(5), and ANSYS structural module are used, respectively. Detailed SDOF 

model information is listed below. The comparison is given in a table form for mu 2.0max   and 

mu 3.0max  . The linear elastic free vibration period is sTel 623.0 . 

 

Bi-linear elastic force-displacement relation: 

mkNk /10.1 4
1  ;     mkNk /10.4,0 4

2  ;     mskNm /.100 2 ;     mu 1
1 10.1  . 

 

Table 1. Results for bi-linear elastic force-displacement relation 

sT 703.0  by eq. (4) for mu 2.0max   

sT 725.0  by eq. (4) for mu 3.0max   

sT 708.0  by ANSYS for mu 2.0max   

sT 729.0  by ANSYS for mu 3.0max   

 

Three-linear elastic force-displacement relation: 

mkNk /10.1 4
1  ; mkNk /10.4,0 4

2  ; mkNk /10.5,0 4
3  ; mskNm /.100 2 ; 

 mu 1
1 10.1  ;    mu 1

2 10.8,1  . 

 

Table 2. Results for three-linear elastic force-displacement relation 

sT 811.0  by eq. (5) for mu 2.0max   

sT 993.0  by eq. (5) for mu 3.0max   

sT 819.0  by ANSYS for mu 2.0max   

sT 004.1  by ANSYS for mu 3.0max   

 

Obviously, the technique, based on eq. (4) and eq.(5) is applicable in the cases, when the 

displacement 
maxu  is known in advance. 

 

6. CONCLUSIONS 

This research is devoted to a summarization and as a result of which a discussion on the 

approaches the nonlinear SDOF free vibration behaviour to be analyzed. In general form, the 

equation of motion, can be based on a Fourier like series form. This form can be used in cases of 

general form of the elastic force-displacement relation. Bi-linear and multi-linear methods are 

compared with the so-called method of the harmonic balance just from theoretical point of view. 

The numerical example shows that the results obtained through the discussed methods, bi-linear and 

multi-linear methods are in a good agreement with the results obtained by a FEM model. 

This paper demonstrates a non-standard approach the eigenvalues and eigenvectors of non-
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linear elastic systems to be evaluated. The basis, in which the eigenvalues and eigenvectors are 

included, can be used for detailed harmonic, periodic, transient or spectral analysis. For application 

of the method the ultimate displacements of the system mass points must be known in advance. 

This allows the real periods of vibration to be taken into account. The alternative methods use linear 

elastic relations, multiplied by coefficients or time history analysis.  

Generally, the proposed method is applicable in the case of preliminary known or predicted 

total mass displacements. Such an approach gives a powerful method, the system response to be 

evaluated in accordance with the real site conditions and Soil-structure interaction. 
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ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА – ОТ ДВИЖЕНИЕ В ПОКОЙ. 

МЯСТОТО ИМ В АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА 
 

Владимир Любомиров Колев
*
 

 

Резюме 

Докладът изследва примери на излезли от употреба превозни средства успешно 

включени, като структура или декорация, в архитектурната среда. Разглеждат се два основни 

случая: 1. Запазване на конструктивната цялост на превозното средство, отнемайки неговата 

мобилност, като интериорното решение се променя така, че да отговаря на архитектурната 

функция. 2. Ползването на различни елементи /части/ от ПС като носещ, неносещ или 

декоративен елемент в архитектурната среда. 

 

VEHICLES - FROM MOTION TO REST. THEIR PLACE IN 

THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT 

 

Vladimir Lyubomirov Kolev 

 

Abstract 

This report examines examples of discarded vehicles successfully included in structure or 

decoration in the architectural environment. There are considered two cases: 1. Maintaining the 

structural integrity of the vehicle by taking out its mobility, the interior solution is changed so that it 

meets the architectural function. 2. The use of different elements /parts/ of vehicles as structural, 

non-structural or decorative element in the built environment. 

 

 

 

 

                                                           
*
 арх. Владимир Любомиров Колев, архитект, гр. София, 1505, ул. Земен № 2, вх. Г, ет. 4, ап. 63 
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Рехитектура – това е архитектура обърната срещу консуматорското общество, дизайн, 

ползващ вече употребени стоки и материали, като един общоприет, незамърсяващ 

строителен елемент. Чрез нея се изразява едно силно послание към обществото – „Прекалено 

много хора харчат пари, които не са спечелили, за да купуват неща, които не искат, само за 

да впечатлят хора, които не харесват“ – Уил Смит. От друга страна в общество, свикнало с 

непрекъсната провокация на сетивата, конвенционалното често се подминава за сметка на 

по-нестандартното. Като част от това течение бихме могли, да определим и ползването на 

превозни средства в архитектурната среда. Отнемайки тяхната мобилност ги превръщаме в 

елемент на архитектурния дизайн. Често ползването на такива елементи в обграждащата ни 

среда е породено от силното желание и страст за пътуване. Голяма част от живота на човека 

преминава в движение, поради тази причина той е запленен и често силно привлечен от 

различните средства за придвижване. В много случаи това се превръща в страст и дори хоби. 

За да покажат това си влечение, хората се обграждат с елементи от същите тези превозни 

средства, за да им напомнят, а и за да го демонстрират пред останалите. Почти със сигурност 

можем да проследим първите примери за ПС в архитектурата до дървеното колело и 

каруцата. Твърде лесно можем да си представим тяхната употреба в интериора на една 

страноприемница, например. Това е така, защото все още сме заобиколени от подобни 

примери. Идеята за полилей от дървено колело или пейка от каруца най-много се доближава 

до представата ни за старовремски хан. 

Докладът има за цел да покаже една възможна класификация. Примерите в нея 

демонстрират разнообразието от решения и възможности, които ни предоставят превозните 

средства. Разкрива, също така, и някои исторически образци, както и вероятно бъдещото 

развитие на това течение в архитектурата.  

 

1. По вида на превозното средство 

 

1.1. Наземен впрегатен - дървено колело 

като полилей в интериора, често срещан 

елемент от обзавеждането на 

ресторанти и заведения за хранене, 

предлагащи предимно национална 

кухня. Подчертава усещането за една 

отминала епоха 

 
1.2. Наземен релсов - къща от вагони. 

Германско семейство изразява своята 

любов към влаковете като избира да си 

направи къща от вагони 

 
1.3. Наземен автомобилен - Често 

съвременните медии насаждат една 

почти мания към автомобилите. Такива 

модели има на големия и малкия екран 

- студио на британско автомобилно 

предаване „Тop Gear” с мебели от стар 

автомобил 
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1.4. Воден транспорт – от хилядолетия 

човек е тясно свързан с морето. Днес 

старите дървени кораби са заменени 

многотонни стоманени супер-кораби но 

привързаността към морето не отслабва 

дори напротив.   

- Бараки от обърнати дървени корабни 

корпуси, Остров Линдисфарн, 

Великобритания.  

1.5. Въздушен транспорт – Стремежът към 

полет е дълбоко впит в човешкото 

съзнание. Сега, когато летенето е почти 

сведено до рутина, човек се опитва да 

съхрани тази романтична мечта, като я 

впише в околната си среда.  

- Хотел Коста Верде, Коста Рика 

 
 

2. По начин на вграждане 

2.1. В екстериора на сградата – елементите 
на превозното средство – стъкло и 
метал, както и необходимостта да не се 
допускат в кокпита природните 
елементи, правят външната облицовка 
на превозните средства с много добри 
хидро-изолационни характеристики, 
много подходящи за външни решения 
на сгради. 

- Къща с външна облицовка от 

автомобилни капаци и сенници от 

закалени автомобилни стъкла.   
2.2. Като конструктивен елемент (запазва 

се конструктивната цялост на 
превозното средство) – Вътрешните 
пространства на повечето транспортни 
средства, поради спецификата на 
работата им, са съобразени 
изключително добре с размерите на 
човешкото тяло и анатомията му. Това 
до-голяма степен улеснява 
интериорните решение при 
рехитектурната промяна. 

- Хостел „Джъмбостей”, Швеция  

2.3. В интериора на сградата – 

вграждането в интериора за сега е най-

често ползваният приом в 

рехитектурата от превозни средства. 
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2.4. Конструктивен елемент на сградата, 

който е част или механизъм от 

превозно средство. Елемент на бъдещо 

развитие в рехитектурата. Съществува 

проблем с трудното доказване на 

конструктивните свойства на носещите 

елементи /авт. гуми, капаци и т.н./ 

Въпреки, че като популярност бързо 

набират скорост, липсва нормативна 

база. 

- „Земен кораб”, САЩ 
 

 

Примери от България 

 

В България също не липсват примери за рехитектура от превозни средства. Често те са 

свързани с автомобилните гуми, които намират своето приложение предимно в 

ландшафтната архитектура, като ниски прегради за детски площадки и др. озеленени площи. 

Ползват се също така и за укрепване за стръмни склонове. Интересно решение за ползваните 

в близкото минало попивни канализационни ями е оформянето им с гуми на тежкотоварния 

автомобилен транспорт. По този начин лесно се решават два от основните проблеми на 

подобно съоръжение, а именно, лесноосъществимата облицовка на шахтата и 

безпроблемното попиване в почвата на ненужната вода. 

 

Едновременно интериорно и 

екстериорно решение от превозно средство 

намираме в гр. Ихтиман в сградата на голф-

клуба в града. Там фюзелажът на самолет е 

вплетен в цялостното решение на сградата. 

Задното му оперение, намиращо се отвън, 

като че ли пронизва сградата, преминавайки 

през интериора като част от салона на 

ресторанта. 
 

Пример за запазване на целостта на 

конструкцията намираме в гр. Пловдив с 

така наречения „Библиобус“ на арх. 

Владислав Костадинов. В свободното 

пространство на стар тролейбус, движил се 

по вече закритата линия на ул. „Отец 

Паисий“, е оформено библиотечно 

пространство, напълно в духа за 

заобикалящата го среда.  

 

За сега интериорните решения на превозни средства в рехитектурата са по-популярни и 

лесно осъществими от тези в екстериора. Малкият обем, както и лесната работа с частите на 

ПС ги правят достъпен и желан декоративен елемент. От друга страна екстериорните 

решения с тях до голяма степен са в процес на развитие. Липсата на подходящо 

законодателство за сега, в голямата си част, задържа строителството на сгради с носещи 

части и елементи на превозни средства. Необходимостта за доказване на 

носимоспособността на конструкцията е естествената причина за това. Такава нужда няма 
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при решенията със запазена конструктивна цялост на превозното средство, като в някои от 

тези случай, конструкцията е преоразмерена за архитектурната й функция. Внесената още в 

първоначалното предназначение ергономичност и съобразност с нуждите на човешкото тяло, 

допълнително улесняват работа на архитекта при подобни проекти. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩНИ 

ПРОСТРАНСТВА - РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Атанас Ковачев
1
, Радост Райновска
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Резюме 

Приоритет в проектирането на училищни сгради е създаването на подходяща среда за 

провеждане на учебен процес с увеличена продължителност. Насищането на учебните 

помещения и пространствата за извънучебна дейност с информационни и комуникационни 

технологии са важни условия за повишаване на качеството на обучение и за постигане на 

социален ефект за равен старт на учащите се. Проучването цели анализиране и обобщаване 

на възможностите за преструктуриране, трансформация и интеграция на общоучилищните 

площи и се проследява превръщането им в многофункционална резервна площ за 

специфичен учебен процес. 

 

MULTIPURPOSE SCHOOL SPACES – DEVELOPMENT AND PERSPECTIVES 

 

Atanas Kovachev
1
, Radost Raynovska

2 

 

Abstract 

One of the priorities in the design of school buildings is to create a suitable environment for 

an educational process with increased class duration. The variety of information and 

communication technologies, provided by the educational facilities and spaces for recreational 

activities is essential to improve the quality of education and achieve a social effect for equal terms 

on the students. The study aims at analyzing and summarizing the opportunities for restructuring, 

transforming and integrating common areas in the schools and to monitor their transformation into 

multifunctional reserve areas for specific learning processes. 
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Образователната система на ХХІ век отправя нови предизвикателства към 

съвременната архитектура. Промените в методиката и процеса на обучение изискват 

своевременно дефиниране и адекватно отразяване при създаването на нова учебна среда. 

Учебната сграда вече се възприема като активно въздействащо възпитателно средство на 

идващото поколение, чието реализиране трябва да изпреварва промените в образователната 

система. 

Процесът на образование сам по себе си непрестанно подлежи на обновяване предвид 

бързо развиващите се наука, технологии и комуникации. Логично следват промени и в 

разбиранията за структурната организация на сградите за образование.  

От няколко години в България се наблюдава дефицит на места в детските градини в 

големите градове. Причините са комплексни. Предвидими са последиците от този факт, тъй 

като само след няколко години същите деца ще бъдат в ученическа възраст. 

Необходимостта да се разгледат проблемите в структурата на сградите за обучение се 

основава и на констатацията, че и в България новите информационни технологии предлагат 

възможности за множество интерактивни идеи в методите на обучение. Приложението им в 

традиционна учебна среда е затруднено. Тези предпоставки дават отражение в 

организационната и функционалната структура на всички обществени сгради и в частност в 

училищните. Акцентът трябва да бъде поставен върху промяна на средата за обучение, 

поради основанието, че тя, средата, определя голяма част от възпитанието и мирогледа на 

новото поколение. Среда, отговаряща на потребностите и тенденциите в развитието на 

подрастващите предопределя в голяма степен и успешното развитие на обществото като 

цяло. 
 

В световен мащаб образованието е приоритет на държавното управление. В 

България от 20 години не се работи по стратегията за развитие на сградния фонд, така че той 

да отговаря на динамичните изисквания на съвремието.  

Сградата на училището трябва да отговаря в най-голяма степен и даже да предхожда в 

някои отношения развитието и прогреса в образователния процес. Липсата на стратегия за 

развитие в образователната система превръща разработването на прогнози за адаптиране на 

сградния фонд в тема с подчертана актуалност. 

В България Министерството на образованието,младежта и науката в сравнение с други 

министерства има вероятно голем сграден фонд. Процесът на приватизация не е изменил 

съществено това положение. Този факт предопределя бъдещата стратегия за развитие на 

училищните сгради като преустройство, реконструкция и допълване на необходими обеми и 

структури и ограничено строителство на нови училищни сгради и комплекси. 

В специализираната литература са оформени различни становища относно 

класификацията на видовете групи училищни помещения и пространства. След 

аналитичен преглед на публикации от Ив. Саздов [1] и Б. Кадинов [2], може да бъде 

предложена следната обобщена схема на тристепенна класификация, която в случая 

отбелязва само някои от възможните показатели за класифициране, а имено: 

Класификация в зависимост от: 

1. функционалното предназначение на помещенията и пространствата; 

2. организацията на функциите - свободно, организирано, частично организирано; 

3. направлението на пространствено развитие - в хоризонтално или вертикално 

направление; 

4. вида на пространството:  

а) интериорно или екстериорно - вън - вътре - паркинг, опитно поле, открит спорт, 

озеленени вътрешни дворове, плац, форум; 

б) открито – закрито ( зални, фоайета, столова, читални), полуоткрито (атриум, форум, 

амфитеатър), остъклено. 

Границите на разработката се свеждат до разглеждане на класификация в зависимост 

от функционалното предназначение на помещенията и пространствата в училищната 

сграда. Представени са две основни групи: 
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А – площи с основно предназнчение (ПОП) в зависимост от системата на обучение – 

класни стаи, кабинети, аудитории, лаборатории, подготвителни, работилници по 

политехнически дисциплини 

Б – площи (ПОбП) с обслужващо предназначение и степен на активност : 

- Б1– ПОбП - зални пространства със специализирано предназначение – за спорт, 

културно-масова и библиотечно-информационна дейност; 

- Б2 – ПОбП с полифункционално предназначение – приемни и рекреативни 

пространства и зони; 

- Б3 – ПОбП със спомагателно предназначение - хранене, бюфети; 

- Б4 – ПОбП с обслужващо предназначение - комуникации-стълби, коридори, 

тоалетни, битови помещения, хигиенни помещения, кухня,складове; 

- Б5 – открити и полуоткрити вътрещни дворове. 

 

Приложените по-долу примера и схеми на училищни сгради, проектирани и построени 

през последните десетилетия на ХХ век, оформят следните основни изводи и заключения за 

тяхната планова структура: 

- Основните училищни структурни елементи са окрупнени по начин, който 

минимализира комуникационната система.  

- Многфункционалното пространство в училищните сгради се определя като 

пространство или зала, предназначено за определен вид дейност или дейности с 

приблизително сходен характер.  

 

 

Фиг.1. Основни видове планови схеми на училища от втората половина на 20век с 

преобладаваща коридорна система по Stephen Kliment [3] 

 

Учебният процес динамично се променя, както поради изменение на учебните 

програми и насищането с фактология на учебното съдържание, така и заради навлезли нови 

научни постижения и нови технологии. Забелжителна промяна се отчита в методиката на 

обучение. Една от целите в промяната на обазователната система в чужбина е да се излезе от 

схващането, че учебният процес се провежда само в класната стая, която като архитектурно 

пространство предполага пасивен учебен процес - учителят преподава, а учениците 

възприемат. Пасивната форма на обучение е изместена от разнообразни интерактивни 

методи. Занятията в класните стаи - основен метод на обучение до сега, отстъпват на 

извънкласната дейност, като по този начин се провокира личната инициатива и активност 

при изследването и изучаването на учебния материал. Появяват се нови форми на обучение в 

редовните занятия и най вече в извънкласната работа – учениците разработват презентации, 

доклади и реферати по зададени теми, възлагат се самостоятелни теми и проекти, работи се 

по международни и локални програми. Наблюдава се растяща към увеличаване на 

относителния дял на времето за самоподготовка и участие в колективни проекти. Това дава 

възможност за постигане на приблизително единен стандарт, независимо от социалните 

или други условия на живот на учениците. Училището, като институция е в състояние да 

предостави необходимата материална база за придобиване на равен старт за възпитаниците 

си. Продължителното пребиваване в учебна среда увеличава възможността учениците да 

ползват информационната база, свободен интернет за самоподготовка и работа по 
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международни и локални програми и проекти, спорт и културно – масова дейност. 

Продължителността на образователният процес и провеждането му в подходяща за това 

среда са важни условия за повишаване на качеството на обучение, постигане на по-висок 

стандарт и равен старт. 
 

До скоро общоучилищни пространства се възприемаха като места с определено 

предназначение - за общи мероприятия, за представления, за спорт, хранене и отдих. 

Съвременният чуждестранен опит показва, че с увелилаване на продължителността на 

учебния процес в извънкласно време, се налага създаване на нови или преструктуриране на 

съществуващи общи училищни пространства с множество възможности за модификация. 

Мултифункционалността се състои не толкова в трансформирането на едно пространство, 

предназначено за представление в пространство със сходни функции: например актова зала 

за училищно събрание да е подходяща и за конференция, прожекция или театрална 

постановка. Осигуряването на места за самостоятелна работа, работа в колектив, както и 

възможност за ползване на новите информационни технологии и комуникации са основна 

задача и цел при създаване на нови и реконструиране на съществуващи сгради за 

образование. 
 

Съвременното разбиране за многофункционалност съдържа взаимно проникване и 

преливане на пространства с различно предназначение като в даден момент приоритет за 

цялото пространство има определена функция. Например съчетаване на функциите на 

приемно фоайе и зала за общи мероприятия, спортен салон с подиум и анекси с цел 

превръщането им в училищна зала за представления, зона за хранене съвместена с 

рекреационна зона и приемно фоайе. В много случаи приемното пространство изпълнява 

функциите и на зала за общи мероприятия със зона за хранене. Често срещано решение е и 

обединяването на атриумното пространство с медиатеката и информационния блок за 

организиране на рекреации и места за извънкласна работа. 

В чуждестранната практика площите и пространствата с обслужващо предназначение 

се възприемат като многофункционални пространства, които в определени случаи са 

резервна площ за специфичен учебен процес. През последните десетилетия на ХХ век в 

България се проектират и строят училища, в чиито планови схеми се наблюдава тенденция 

към разширяване на специализирани 

обслужващи пространства (ПОбП) и 

превръщането им в многофункционални.  
 

 

 

 

Фиг. 2. Композиционно блокиране на класните стаи 

около общоучилищно многофункционално 

централно пространство. Nasrum Amtsgymnasium, 

Copenhagen, Dall&l_indhardtsen, 2004 

 

Разширението се организира чрез интегриране на комуникационни и 

рекреационни площи. Ако до сега фоайетата и коридорите са заемали около 25 до 30 % от 

общата площ на учебната сграда, то в съвременните примери процентът им е нарастнал 

поради факта, че в площта им се включват и площите на многофункционалните 

пространства, които вече са територия с общоучилищно презназначение и в определени 

случаи се ползват като комуникационни и рекреативни площи. В същото време трябва да се 
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отбележи, че относителният дял на коридорите и комуникационните зони чувствително е 

намялявал. 

 

Фиг.3. Учебно пространство в „ Орестад колеж” 

в Копенхаген, Дания 

 

Трансформацията и оформлението на многофункционалните пространства за 

нуждитена учебния процес е тази свободна ниша в реконструкцията и разширението на 

училищата, която насища със съдържание и прави възможен удълженият учебен процес. В 

този вид той означава активна учебна дейност в клас и в извънкласно време - практичести 

целодневна работа. Това естествено предполага и определена огранизация и осигуряване на 

места за осъществяването и извън местата определени за това – класните стаи. Означава 

също осигуряване на подходящо хранене, активна почивка и спорт. Отчитайки динамиката 

на времето в което живеем и възможностите за мобилност във възприятията и 

комуникациите, наблюдаваме едновременност в извършваните дейности – младите хора 

изучават чужд език спортувайки, докато изчакват работата на компютъра по определена 

задача, времето за работа е максимално е уплътнено чрез едновременно изпълнение на 

различни по вид дейности. Осигуряването на места за самостоятелна работа, работа в 

колектив, както и възможност за ползване на новите информационни технологии и 

комуникации са основна задача и цел при създаване на нови и реконструиране на 

съществуващи сгради за образование. Динамичното развитие на информационните 

технологии и системите за комуникации обуславят потребността от развитие на 

пространства и площите на комуникационната система и превръщането им в пространства за 

комуникация, социални контакти и учебна работа върху обработката на информационния 

поток. Според Марк Дудек [4],
 
тенденциите към ингегриране на различни специализиране 

функции в единно многофункционално пространство могат да действат като катализатори за 

изработване на конкретни програми, с помощта на които да се създава нова учебна среда. В 

същото време биха могли да бъдат възприемани и като компоненти на всяка реконструкция 

или реорганизация в училишна сграда.  

Училищната сграда може да се преврърне в център за образование, който обслужва на 

само учащи се, но и населението от прилежащия жилищен район в извън класно време. 
 

В резултат от проучванията в областта на проектирането на училища в световен 

мащаб могат да бъдат отбелязяни следните изводи за оформящи се тенденции в 

композиционната структура на училищните сгради. В най-обобщен вид направленията за 

развитието им могат да се представят по следния начин: 

А. Насищане на училищните сгради с постиженията на информационните 

технологии и системите за комуникации; 
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Б. Създаване на училищни площи с основно предназнчение (ПОП) - класни стаи, 

кабинети и лаборатории като специализирани, трансформируеми учебни пространства; 

В. Преструктуриране и интегриране на общоучилищни площи със обслужващо 

предназначение (ПОбП) в многофункционални пространства и обособяване места за 

колективна работа по проекти в: 
o Б2 - ПОбП – приемни и рекреативни пространства и зони  

o Б3 – ПОбП – с обслужващо предназначение – хранене, бюфети; 

o Б4 – ПобП – с обслужващо предназначение – комуникации - стълби, коридори, 

тоалетни, битови помещения, хигиенни помещения, кухня, складове; 

o Б5 – открити и полуоткрити вътрещни дворове. 

Г. Трансформиране на площи (ПОбП-Б1) с обслужващо предназначение в 

многофункционални зони за ползване от ученици и населението на прилежащия район. 
Площите с обслужващо предназначение (ПОбП-Б1) се отнасят за зални пространства 

със специализирано предназначение, като фидкултурни салони и спортни зали, актова зала и 

пространствата в библиотечно-информационния сектор.  

 

В заключение може да бъде обобщен извода, че с увеличение на относителният дял на 

полифункционалните общоучилищни пространства в композиционната структура на 

училището се постига от една стана до намаляване на площите определени за комуникация, а 

от друга до увеличаване на пространствата за практически целодневен учебен працес. 

Паралелно с това става възможна трансформацията и оптимизирането на помещенията с 

основно предназначение и превръщането им в специализирани учебни зали с възможност за 

модификация на обзавеждане и оборудване. 
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ЧИСЛЕН АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА ВЪНШНА ЕКСПЛОЗИЯ ВЪРХУ СГРАДИ 
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Резюме 

Ураганните вълни върху реален терен са от особено значение при  анализиране на 

риска при случайни природни бедствия. Тази статия има за цел да покаже определен подход 

при определяне на въздушното налягане, предизвикано от ударни вълни при експлозия и 

съпоставянето му с емпирични формули с помощта на програмата AUTODYN. Представен е 

модел на взаимодействие между единична сграда и ударна вълна, причинена от експлозия на 

разстояние 30 м от фасадата на сградата. Процесът на експлозия се изобразява равнинно, 

след което се представя в 3D Ойлерова мрежа в изчислителното пространство, като се 

отчитат реакциите на твърдите препятствия. За експлозията е използван заряд от 1000 кg 

ТНТ (тринитротолуол). Зарядът е разположен на 1 m от повърхността на терена, поставен е в 

автомобил и в съответствие с изискванията на FEMA. Изследван е ефектът от наличие на 

предпазни конструкции.  

 

NUMERICAL ANALYSIS OF THE EXTERIOR EXPLOSION 

EFFECTS ON THE BUILDINGS 

 

Králik J.
1
, Baran M.

2
 

 

Abstract 

Generation and transmission of blast waves in real terrains is a major importance for risk 

analysis procedures involving accidental explosion scenarios. This paper aims to show the approach 

to addressing air pressure waves from explosions using empirical formulas and compare them with 

numerical computations, which is solved using the computational program AUTODYN. Simulation 

of a simple model of the building is presented in the interaction with the air pressure wave caused 

by the explosion, which is initiated at a distance of 30 meters from the front of the building. The 

explosion process will be shown in 2D axial plane which is then remapped into Eulerian multi-

material 3D space using the interaction of the rigid obstacles. The weight of 1000 kg TNT charge is 

used, which is located one meter above the ground and represents the explosive placed in a car in 

accordance with FEMA requirements. The effects of the protection structures are investigated. 
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Introduction 

The primary design objective is to save the lives of those who visit or work in these buildings 

in the unlikely event that an explosive terrorist attack occurs. Bombs in the buildings or in its 

vicinity can cause tragic damage to the buildings external and internal load-bearings parts of the 

structure. Losses of file or injury are the results from many causes, including direct effects of 

explosions, which are the building collapse, fire and subsequent smoke. In terms of building design, 

the first goal is to prevent progressive collapse which historically has caused the most fatalities in 

terrorist incident targeting buildings. Beyond this, the goal is to provide design solutions which will 

limit injuries to those inside the building due to impact of flying debris and air-blast during an 

incident, and to limit harm to innocent civilians near the building perimeter. 

Due to the threat of loss of life and major property damage to buildings and their surroundings 

caused by bombings attacks in recent decades has made great efforts to develop methods and 

analysis [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11], which can describe the spread of air pressure waves. 

With the rapid development of computer hardware over the last decades, it has become possible to 

make detailed numerical simulations of explosive events in personal computers, significantly 

increasing the availability of these methods. In this paper is used AUTODYN software [1] in 

integrated computer hydrocodes [11] that is complete tools necessary to carry out the numerical 

analysis successfully. 

1. Effects of Air-Blast Loading 

In the analysis of a structure under explosion in air, the problem may be divided into two 

phases, the detonation of charge and formation of air shock wave, and the propagation of air shock 

wave including interaction with rigid or unused part. 

Before explicitly addressing air-blast effects on a building system, it is important to 

understand the effects of explosions themselves. An explosion is a rapid release of energy in the 

form of light, heat, sound, and a shock wave. The shock wave consists of highly compressed air 

traveling radially outward from the source at supersonic velocities. Pressures reduce rapidly with 

distance. These pressures decay exponentially with time and their duration is typically measured in 

milliseconds. Late in the explosive event, the shock wave becomes negative, creating a high-

intensity drag pressure. The simple case of air blast explosion scenario is shown on Fig. 1. 

 

 
 

Fig. 1 Air-blast pressure effects 

 

The placement of the building on the site can have a major impact on its vulnerability. Ideally, 

the building is placed as far from the property lines as possible. This applies not only to the sides 
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that are adjacent to streets, but the sides that are adjacent to adjoining properties since we cannot be 

certain about who will occupy the neighboring properties during the life of the building. A common 

practice example of this is to creating rigid obstacles in front of the building to protect the property. 

If we want to determine the correct effect of explosion and adequacy defining the loads on 

structures, usually the time histories of stress or velocities which is applied on the structures as 

boundary conditions are insufficient. In many situations where the shape of structure is not regular, 

or where we want to watching behavior of modifying blast wave in interaction with obstacles, the 

hydrocodes ("wave codes") using in AUTODYN software are suited for such purpose see Fig. 2. 

 

 
 

Fig. 2 Effects of building shape on formation of air-blast waves 

2. General and Numerical Model Setting 

For example, the propagation of air shock pressure waves in the open area above ground due 

to the explosion was selected block, which represents the building as a rigid barrier. Fig. 3 

schematically shows the geometry of the building and general configuration of a rigid structure 

subjected to an exterior above-ground explosion. The opportunity to compare the results with 

empirical solution is to use the same type of TNT, weight of charge (W = 1000 kg) and distance 

(R = 30.0 m), what is the standoff distance of the charge from the front face of the building. The 

epicenter of the detonation charge is located at a height h = 1.00 m above ground surface and H, L 

are the height and weight of the structure. Alternatively were created models with three types of 

obstacles (high 5, 10 and 15 meters) in front of building. 
 

 
 

Fig. 3 Example of a geometric scenario and model scheme 

a) Geometry of building without barrier, b) Geometry of building with rigid obstacle 

 

Hydrocodes are used for highly time-dependent dynamic problem-solving by use of finite 

difference, finite volume and finite element techniques. The differential equations for conservation 

of mass, momentum and energy, together with material models, describing the behavior of the 

materials involved, and a set of boundary conditions give the solution of the problem. The 

numerical hydrocodes AUTODYN 2D and 3D [1] was used in this study and the Eulerian solver 

technique was employed. 
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3. Numerical Simulation of Air-Blast Wave 

For the air was used a 3D Euler FCT sub grid with the simplest forms of equation of state. It 

is an ideal polytrophic gas, which may be used in many applications involving the motion of gases. 

This may be derived from the laws of Boyle and Gay-Lussac and expressed in the form: 
 

( 1)p e    (1) 

 

This form of equation is known as the "Ideal Gas" equation of state, where "e" is the specific 

energy, and γ is taken equal to 1,4 [1]. The "JWL" equation of state describes the detonation product 

expansion down to a pressure of 1kbar for high energy explosive materials and has been proposed 

by Jones, Wilkins and Lee according to the following equation: 
 

1 1

1 2

(1 ) (1 )

R R
w w

p A e B e w e
R R

  


 

      (2) 

 

The values of the constants A, B, R1, R2 and ω for many common explosives have been 

determined from dynamic experiments. To modeling the air and TNT were used parameters 

presented in Table. 1. 
 

Table. 1 Air and explosion properties 

Material Air TNT 

Equation of state Ideal gas JWL 

 

 

 

 

Initial conditions 

γ = 1,4 

Press. shift = 0,0 kPa 

ρ = 1,225 x 10
-3 

g/cm
3 

Ref. temperature = 288,2 K 

Specific heat = 717,59 J/kgK 

A = 3,7377 x 10
8
 kPa 

B = 3,7471 x 10
6
 kPa 

R1 = 4,51 (-) 

R2 = 0,9 (-)
 

ω = 0,35 

 

The simulation of blast wave propagation was performed in two stages. The first part of the 

analysis consists on the simulation of the explosion itself in 2D axial symmetry shown on Fig. 4. 

The second part consists on the simulation of the effect in 3D and interaction with rigid 

obstacle. To study the behavior of the explosion in 3D space and the propagation of the blast wave 

and its interaction with the building was analyzed. We can get pressure profile in the studied plane 

in front of and around the building in different times. Model of building with the environment is 

fully coupled, which allows monitoring the behavior of waves modifying. 

 

 
 

Fig. 4 The initial detonation scenario in 2D 
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4. Results from Numerical Simulations 

Visualization of pressure waves contours presented during the post-processing allows a better 

understanding of the difficult process of blast pressure interaction with a rigid building. Fig. 5 

shows the blast pressure contours at the ground level 60,02 ms after detonation for three types of 

different high of barrier. By this time, blast wave have wrapped around the corners of the front rigid 

barrier, and reached the front facade of building. 

By 60,02 ms after detonation, the air blast pressure has reflected off the front wall of the 

building in two cases of barrier, for high 5 and 10 meters as seen in Fig. 5. Contour of pressure 

plots on a vertical plane through the centre of the building are shown in Fig. 6. At 80,38 ms after 

detonation the air blast pressure has reflected on the rear wall of the barrier as a results of the shock 

reflecting off the building and propagating back to the front facade of building. 

 

   
 

Fig. 5 Pressure contours from explosion after t = 60,02 ms (for different high of barrier) 
 

   
 

Fig. 6 Pressure contours from explosion after t = 80,38 ms (for different high of barrier) 
 

         
 

Fig. 7 Blast pressure histories measured in gauges (for high of barrier 5, 10 and 15 m) 

5 m high barrier 10 m high barrier 

15 m high barrier 
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In Fig. 7 are shown the measured pressure histories at the front face of the building. This 

figure clearly shows that the importance of rigid barrier on the adjacent building has a significant 

importance on the propagation of the blast wave in interaction with rigid obstacles. 

5. Conclusion 

The paper deals with simulation of blast pressure waves in the environment and its impact on 

building as a simple shape. On example of building with the size of the 20x40x40m single article 

compared the distribution contours of pressure waves with the results of simulating the behaviour of 

pressure waves in FEM-based methods in program AUTODYN [1]. It was presented problems 

modelling such a phenomenon in 2D and 3D space. The size of the study area, determine the 

strength of explosion and the boundary conditions significantly affects the propagation 

characteristics, the pressures on a rigid obstacle corresponding shape of the building under 

investigation. Reflected waves from the ground and solid barriers have a significant impact on the 

character of the pressure wave. The results of numerical simulations solved in program AUTODYN 

give realistic results from the analysis of pressure waveforms and their interaction with a rigid 

obstacle. 
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ДЕТЕРМИНИСТИЧЕН И ВЕРОЯТНОСТЕН ДИНАМИЧЕНИ АНАЛИЗ 

НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ФУНДАМЕНТ И МАШИНА 

 

Ж. Кралик
1
, Ж. Кралик – младши 

 

Резюме 

В статията се разглеждат възможностите за анализ на чувствителността и 

вероятностния анализ на надеждността на машинен фундамент, в зависимост от плътността 

на почвата, при работа на компресор. Обсъдени са предимствата и недостатъците на 

детерминиран и вероятностен анализ на устойчивостта на машинен фундамент. 

Вероятностната методика за проектиране е представена с пример на фундамент на компресор 

и турбина SIEMENS AG. Методът на повърхностите на отклика е използван в програмата 

ANSYS за анализ на надеждността на компресорен фундамент. 151 компютърни симулации 

за пет случая на натоварване са изчислени в реално време. Вероятностния анализ дава по-

комплексна информация за взаимодействието на системата почва-фундамент-машина в 

сравнение с детерминистичния анализ. 

 

DETERMINISTIC AND SENSITIVITY ANALYSIS OF THE SOIL- 

FOUNDATION-MACHINE DYNAMIC INTERACTION 

 

Juraj Králik
1
, Juraj Králik, jr.

 

 

Abstract 

This paper deals with the possibility of the sensitivity and probabilistic analysis of the 

reliability of the machine foundation depending on variability of the soil stiffness, structure 

geometry and machine operation. The advantages and disadvantages of the deterministic and 

probabilistic analysis of the machine foundation resistance are discussed. On the example of 

compressor foundation and turbine fy. SIEMENS AG the affectivity of the probabilistic design 

methodology was presented. The Response Surface Method (RSM) for the analysis of the 

compressor foundation reliability was used on program ANSYS. The 281 simulations for five load 

cases were calculated in the real time on PC. The probabilistic analysis gives us more complex 

information about the soil-foundation-machine interaction as the deterministic analysis. 
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1 Introduction 

The seismic load impacts to the building structures and technology as well as to the human 

comfort [1, 6, 7, 10 and 12]. The requirements to design of the foundation under rotating machines 

increased due to development of calculation method and computer tools. The Eurocodes and 

national standard define much of these requirements [4 and 12]. During the structural design 

process, an engineer has to consider problems of the soil-foundation and foundation-machine 

interaction in the point of view of the safety, reliability and durability of the structures [1, 3, 8, 9 

and 10]. Behaviour of soil and structures depends on character and intensity of dynamic load. 

Material characteristic of soil and structures depends on velocity of strain and stress intensity. 

Randomness in the loading and the environmental effects, the variability of the material and 

geometric characteristics of structures and many other "uncertainties" affecting errors in the 

computing model lead to a situation where the actual behaviour of a structure is different from the 

modelled one [2, 3, 4, 6, 7, 8 and 9]. 

Most problems concerning the reliability of building structures are defined today as a 

comparison of two stochastic values, loading effects E and the resistance R, depending on the 

variable material and geometric characteristics of the structural element. The deterministic 

definition of the reliability condition has the form [7 and 11] 

d dR E  (1) 

and in the case of the probabilistic approach, it has the form 

0RF R E    (2) 

where RF is the reliability function, which can be expressed generally as a function of the stochastic 

parameters X1, X2 to Xn, used in the calculation of R and E. 

1 2( , ,..., )nRF g X X X  (3) 

The failure function g(X) represents the condition (reserve) of the reliability, which can either 

be an explicit or implicit function of the stochastic parameters and can be single (defined on one 

cross-section) or complex (defined on several cross-sections, e.g., on a complex finite element 

model). The most general form of the probabilistic reliability condition is given [11] as follows: 

( 0) ( 0)f dp P R E P RF p       (4) 

where pd is the so-called design (“allowed“ or “acceptable“) value of the probability of failure. The 

reliability criteria are defined in the Eurocode [4] in dependency on reliability index , what is 

adequate to target level of failure probability (Table 1).  

Limit state Target reliability index d 

 50 years 1 year 

Ultimate 3,8 (pf  10
-4

) 4,7 (pf  10
-6

) 

Fatigue 1,5-3,8
*)

 (pf  10
-1
10

-4
) - 

Serviceability 1,5 (pf  10
-1

) 3,0 (pf  10
-3

) 

 

Tab.1: Target reliability index  and probability of failure by Eurocode 1990 

In the case of the stochastic approach, various forms of analyses (statistical analysis, 

sensitivity analysis, probabilistic analysis) can be performed. Considering the probabilistic 

procedures, Eurocode 1 recommends a 3-level reliability analysis. The various forms of analyses 

(statistical analysis, sensitivity analysis, probabilistic analysis) can be performed. Most of these 

methods are based on the integration of Monte Carlo (MC) simulations [7]. Three categories of 

methods have been presently realized – direct, modified and approximation methods (Response 

Surface Method - RSM). The approximation methods - RSM are based on the assumption that it is 

possible to define the dependency between the variable input and the output data through the 
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approximation functions in the following form: 

1
2

1 1 1

N N N N

o i i ii i ij i j

i i i j i

Y c c X c X c X X


   

       (5) 

where co is the index of the constant member; ci are the indices of the linear member and cij the 

indices of the quadratic member, which are given for predetermined schemes for the optimal 

distribution of the variables or for using regression analysis after calculating the response [7]. 

Approximate polynomial coefficients are given from the condition of the error minimum, 

usually by the "Central Composite Design Sampling" (CCD) method or the "Box-Behnken Matrix 

Sampling" (BBM) method. The principal advantage of this method is the considerably less number 

of simulations than with the straight Monte Carlo method. The ANSYS Program belongs among the 

complex programs for solving potential problems [7].  

2 Soil-foundation interaction 

The dynamic response is other in the case of stiff and soft soil [1 and 10] due to soil-

foundation interaction effects. There are following aspects: 

 Soil move can affect the rotation of foundation about its horizontal axis, 

 First period of foundation  under soft soil will be longer as in the case of stiff soil, 

 Eigenvalues and a participation factors will be different in the case of soft and stiff soil, 

 Nonproportional damping is depend on the radial and reflex damping of soil under 

foundation and different damping of foundation structure 

The consideration of SSI effects is very important. The influence of stiffness and damping 

characteristic of the soil to the structure are not negligible [1]. 

Dynamic soil characteristics can be determined from the refraction and reflex investigation of 

the locality. The material characteristics of the soil are dependent on the shear and longitude wave 

velocity. The wave velocities are measured between two bores for various levels under free field. 

The shear velocity of the wave is calculated from the strain in the soil due to experimental results or 

comparison with the similar type of soil. The fundamental material parameter characteristic for the 

dynamic of soil [10] is dynamic shear modulus Gdyn (versus Young elastic modulus Edyn) 

Gdyn = vs
2
.,             2. .2 1dyn s dynE v    ,           

 

2 2

2 2

v 2v

2 v v

p s

dyn

p s







 (6) 

where  is density, vs – shear velocity of the soil, vp is longitude velocity, vdyn – dynamic Poisson 

constant. The stiffness and damping characteristics of the soil depends on the ground peak 

acceleration by Eurocode 8. 

3 Model of compressor foundation 

The analysis of the soil-foundation-machine interaction was realized on the case of 

compressor foundation type 13K401 fy. DEMAG DELAVAL using in the building RAYTHEON 

Slovnaft Bratislava. 

  

Fig.1: Scheme of compressor 13K401 and foundation FEM model 
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Compressor 13K401 (with total masses 5,8t) and turbine GK 22/28 fy. SIEMENS AG (with 

total masses 7,5t and pipe system 22t) is put on the reinforced concrete foundation in the form of 

invert table on the level +6,52 m. This structure consists the foundation plate (with dimension 

5000x8250x1000 mm) on level -1,45 m, four columns  (with dimension 400x400x5875 mm) and 

horizontal reinforced concrete frame, resp. plate (with dimension 3050x7250x800 mm) on level 

+6,52 m. The mass of foundation frame is 192,44 t. The subsoil consist the gravel. The material 

properties were taken from the geophysical test in this locality. We considered three FEM models 

Z4L, Z4M and Z4H (with various soil models -low, medium and high). FEM model consist 

888 elements (shell, solid, beam) and 1001 nodes. 

The comparison of the dynamic characteristics of the subsoil and published values is 

presented in [7 and 8]. On the base of measured data three soil models – low, medium and high 

were incorporated in the FEM model (Table 2). The stiffness of soil has the considerable influence 

to the modal characteristic and the eigenvalues of entire structure. 

Model Direction X Direction Y Direction Z 

Foundation Soil 
Frequency 

[Hz] 

Prop. ratio 

[] 

Frequency 

[Hz] 

Prop. ratio 

[] 

Frequency 

[Hz] 

Prop. ratio 

[] 

13K401L Low 15,02 48,9 12,06 53,9 14,66 65,8 

13K401M Medium 18,18 51,7 14,69 55,1 16,47 54,8 

13K401H High 22,04 52,5 17,91 55,4 17,78 41,8 

 

Tab.2: Comparison of foundation principal frequencies 

The dynamic loads were defined by intensity of forces in the point of anchor and rotation 

velocity. In the case of normal operation the velocity of turbine (resp. compressor) rotor is equal to 

12500 r.p.m (resp. 10998 r.p.m) and for extreme condition  the velocity of turbine (resp. 

compressor) rotor were defined by manufacturer as  4700 r.p.m (resp. 17200 r.p.m). 

4 Uncertainties of input variables 

The effect of soil-structure interaction can be investigated in the case of probabilistic 

assessment by sensitivity analysis of the influence of variable properties of soil [2]. A soil stiffness 

variability in the vertical direction is defined by the characteristic stiffness value kz from the 

geological measurement and the variable factor kz.var. The random distribution of the soil stiffness 

under foundation plate is approximated with bilinear function on the slab plane in dependency on 

three parameters kz.var, kxx.var, kyy.var 

 
   

2 2
o o

z.var yy.var xx.var z,k
x y

x x y y
k x, y k k k k

L L

   
   
  

  (7) 

where kz.k is characteristic value of soil stiffness, xo, yo are coordinates of foundation structure 

gravity centre, Lx and Ly are the plane dimensions of the slabs in directions x and y. The variability 

of input parameters [7] are described in table 3. 

Name Quantity 
Charact. 

value 

Variable 

paramet. 
Histogram Mean 

Standard 

deviation 

Min. 

value 

Max. 

value 

Soil Stiffness kz,k kz.var Uniform 1,085 0,240 0,67 1,5 

  kxx,k kxx_var Uniform 0 0,580 -1 1 

  kyy,k kyy_var Uniform 0 0,580 -1 1 

Material Young’s modulus Ek mvar Lognormal 1,100 0,066 0,000 1,299 

Load Permanent Gk gvar Normal 1,000 0,030 0,916 1,084 

 Variable –amplitude Ak avar Gama T.I 0,600 0,215 0,000 1,378 

 -          frequency Ok ovar Normal 1 0,100 0,719 1,281 
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Geometric Height hk hvar Normal 1 0,050 0,860 1,140 

 Thickness d1k d1var Normal 1 0,010 0,972 1,028 

  d2k d2var Normal 1 0,010 0,972 1,028 

Solution Model uncertainties E evar Lognormal 1,000 0,050 0,000 1,149 

 Resistance uncertaint. R rvar Lognormal 1,000 0,050 0,000 1,149 

 

Tab.3: Probabilistic model of input parameters 

The results of the probability analysis of the foundation model present that the principal 

frequencies are variable in the direction X (from 4,32HZ to 6,37Hz), Y (from 13,05HZ to 17,61Hz) 

and Z (from 16,84HZ to 21,68Hz). These frequency intervals have the important influence to 

response from the harmonic compressor excitation. 

5 Reliability criteria for the machine foundation resistance 

Reliability of the foundation structures is analyzed in accordance of national and Eurocode 

standard requirements [4 and 12] for ultimate and serviceability limit state. The serviceability of 

compressor foundation is limited by maximum displacement amplitude and velocity amplitude in 

dependency on operation frequency of compressor. The failure function of the amplitude of 

horizontal displacement u and velocity v is defined in the form 

( ) 1 0E Rg u u u   ,               ( ) 1 0E Rg v v v                                         (8) 

where Eu , Ev  are maximum amplitude of displacement and velocity from action and Ru , Rv  are 

limit displacement and velocity. 

6 Sensitivity analysis  

Sensitivity analysis of the influence of the variable input parameters to the reliability of the 

structures depends on the statistical independency between input and output parameters. Matrix of 

correlation coefficients of the input and output parameters is defined by Spearman [7]. Variability 

of three input quantities (velocity of the rotor, load amplitudes, foundation mass and stiffness) is 

important to the displacement of compressor foundation due to normal performance of rotor.  

   

Fig. 2: Sensitivity analysis of the vertical displacement for normal and extreme performance 

The sensitivity of the vertical displacement over the compressor operation frequencies is 

demonstrated in the Fig.2a for normal performance and in the Fig.2b for the extreme performance. 

The horizontal displacements of the compressor foundation are higher for the lower frequency as 

5Hz. In the case of vertical displacements their peaks are about the frequency 15Hz for both 

performances normal and extreme (Fig.2). 
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7 Comparison of deterministic and probabilistic analyses 

The comparison of deterministic and probabilistic solution of the safety and reliability of the 

compressor foundation is documented in the table 4.  

Method Model Maximum displacement amplitude [mm] Maximum velocity amplit.[mm/s] 

  P0.05 P0.50 P0.95 St.dev P0.05 P0.50 P0.95 St.dev 

Normal operation of turbine and compressor 

Deterministic 13K401 0,07357 0,07874 0,09220 - 1,08290 1,49000 1,68280 - 

Probabilistic  0,01803 0,04423 0,07812 0,01839 0,33641 0,96749 1,75664 0,43476 

Extreme operation of turbine and compressor 

  Maximum normal force [kN] Maximum bending moment [kNm] 

Deterministic 13K401 213,16 213,72 215,18 - 255,94 256,67 258,50 - 

Probabilistic  187,798 208,960 230,276 12,915 222,903 248,556 274,529 15,694 

 

Tab.4: Comparison of deterministic and probabilistic analyses 

The differences between deterministic and probabilistic results are equal about to 78% (or 

18%) for mean (or maximum) displacement amplitude values. In the case of normal forces about to 

2% (or 7%) and bending moment about to 3% (or 6 %) for mean (or maximum) amplitude values. 

8 Conclusions 

This paper deals with the possibility of the sensitivity and probabilistic analysis of the 

reliability of the compressor foundation depending on variability of the soil stiffness, structure 

geometry and machine operation. The sensitivity of the machine foundation to the uncertainties of 

the soil properties due to long-time rotating movement of machine is not negligible for design 

engineers. On the example of compressor foundation 13K401 and turbine GK22/28 fy. SIEMENS 

AG the affectivity of the probabilistic design methodology was presented. The simulation method 

RSM for the analysis of the compressor foundation reliability was used on program ANSYS. The 

281 simulations for five load cases were calculated in the real time on PC (CPU=626sec). The 

probabilistic analysis gives us more complex information about the soil-foundation-machine 

interaction than the deterministic analysis. 
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