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ОПРОСТЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОСЕЩА СПОСОБНОСТ ЗА ОБЩО ОГЪВАНЕ И
ОСОВА СИЛА НА СТОМАНОБЕТОННИ ЯДРА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОКОД 8
Николай Милев1, Йордан Милев2
Резюме
Разработката цели да подпомогне практикуващите инженери в България при
проектирането съгласно системата конструктивни Еврокодове. Разгледано е опростено
изследване на стоманобетонни асансьорни и стълбищни ядра на носеща способност за общо
(двуосово) огъване и осова силa. Анализът е проведен в съответствие с Еврокод 8.
Специално внимание е отделено на опростяванията необходими в проектантската практика, а
именно: преход от общо (двуосово) огъване към просто (едносово) огъване, опростяване на
сложните напречни сечения на асансьорните и стълбищни ядра до по-прости форми, като Т и
2Т. Коментирани са изискванията на Еврокод 8 за съдействащите ширини на фланшовете на
такива сечения. Представен е алгоритъм за разработване на интеракционна M-N диаграма на
2Т стоманобетонно сечение, реализиран в средата на Microsoft Excel. Направени са
сравнения с изискванията на други съвременни сеизмични норми – американските и
японските. Изследванията са илюстрирани с примери от българската строителна практика.

SIMPLIFIED RESISTANCE ANALYSIS FOR BI-AXIAL BENDING AND AXIAL
FORCE OF BOX TYPE RC SHEAR WALS ACCORDING TO EUROCODE 8
Nikolay Milev1, Jordan Milev2
Abstract
The main purpose of presented paper is the support of Bulgarian practicing engineers in
application of structural Eurocodes. A simplified approach for bi-axial bending with axial force
resistance analysis of box-type RC shear walls is studied. The analysis is performed in accordance
with Eurocode 8. Some special attention is paid to the simplified assumptions which are necessary
for the practical implementation of the problem as follows: transfer from bi-axial bending to single
moment; for resistance analysis; simplification of box-type sections to simpler T and 2T sections.
Eurocede 8 requirements for effective flange length are commented. An algorithm for building of
M-N interaction curve applying MS Excel is presented. Some comparisons with requirements of US
and Japanese seismic codes are made. Analysis is illustrated with some examples of Bulgarian
construction practice.
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1.

Въведение

Проблемът за изследване на стени със сложно напречно сечение за едновременното
действие на осова сила и огъващи моменти и по двете главни направления се среща често в
проектантската практика, особено при изследването на асансьорните и стълбищните ядра от
сгради със стенна конструкция.
Особено актуален става този проблем след влизането в България на Еврокод 8 – [1],
като официални норми за сеизмично проектиране на конструкциите.
2.

Изисквания на ЕС8 за изследване на носеща способност на общо огъване на
стоманобетонни ядра

ЕС8 въвежда две специфични допълнителни изисквания, които са нетипични за
настоящата българска проектантска практика, а именно:
- При изчисляване на носимоспособността за огъващ момент и осова сила на
сечението на стената трябва да се вземе под внимание вертикалната армировка в
стеблото (цялата междинна армировка);
- Съставените (сложни) сечения на стените от свързани или пресичащи се
правоъгълни части (L-, T-, U-, I- или подобни сечения), трябва да се разглеждат
като интегрални единици, състоящи се от стебло или стебла, успоредни или
приблизително успоредни на направлението на срязващата сила от сеизмично
въздействие и от пояс или пояси, перпендикулярни или приблизително
перпендикулярни на това направление. За изчисляване на носимоспособността на
огъване, трябва да се приеме, че ефективната широчина на поясите от двете страни
на стеблото се определя в съответствие с Фигура 1.

Фиг.1 Ефективната широчина на поясите на сложни сечения, съгласно ЕС8
Допълнително обаче, ЕС8 дава възможност и за опростяване на проблема за случая на
едновременно действие на осова сила и два огъващи моменти по двете главни направления
на сечението. Съгласно ЕС8, Стени със съставени(сложни) сечения от свързани или
пресичащи се правоъгълни части (L-, T-, U-, I- или подобни сечения), могат да се изследват
по опростен начин за осова сила и общо (двуосово) огъване чрез проверки по двете оси
поотделно (за един огъващ момент и осова сила) с носимоспособност на огъване по едната
ос, намалена с 30%.
В настоящата разработка се използва тази опростяваща предпоставка на ЕС8, като е
показано, как сложните сечения на асансьорни и стълбищни ядра се привеждат към попрости 2Т сечения за изследване на носеща способност за осова сила и един огъващ момент.
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Фиг. 2. Трансформиране на сложното сечение на ядрото в
по-просто за огъващ момент действащ по X (Mx)

Фиг. 3. Трансформиране на сложното сечение на ядрото в
по-просто за огъващ момент действащ по Y (My)
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Фиг. 4. Концентриране на армировката в опростените сечения
за изследване поотделно по X и по Y
3.

Изследване на сложните напречни сечения на стоманобетонните ядра за осова
сила и общо огъване чрез привеждането им към по прости 2Т сечения

На първи етап, показаното на Фигури 2 и 3 сложното асансьорно ядро от реална 15
етажна офис сграда се трансформира в двете си главни направления към по-прости и
стандартни 2Т сечения – едното за изследване на огъващ момент действащ по оста X, и
другото за огъващ момент, деъства. Тези сечения са подходящи за изследване на просто
огъване в двете направления. Тази трансформация се извършва при стриктно спазване на
изискванията на ЕС8 за съдействащи ширини на поясите на сеченията.
На втори етап се концентрира на определени места в двете опростени сечения
армировката от стеблата и поясите на сложното сечение (виж фигура 4). Проведените
изследвания с много примери показват, че с достатъчна за практиката точност, армировката
може да се концентрира на четири-пет реда в опростеното напречно сечение.
Вместо едно изследване на оригиналното сложно сечение за осова сила и общо огъване
(два огъващи момента) се извършват две по прости изследвания за осова сила и просто
огъване (един огъващ момент).
На трети етап се извършват изследвания с оригинално разработена интеракционна
диаграма в средата на Microsoft Excel за 2Т сечение. Влиянието на сложното огъване е
отчетен в съответствие с опростената процедура на ЕС8 - чрез проверки по двете оси по
отделно, с носимоспособност на огъване по едната ос, намалена с 30%. Алгоритъмът за
разработване на интеракционната диаграма за случая на 2Т е почти същият, като за случая на
правоъгълно сечение (виж [5] за повече информация. Резултатите от изследването на носеща
способност на опростените сечения на ниво 2 (втори етаж) са показани на фигури 5 и 6. За
изследване от разглеждания пример е избрано ниво 2 поради специфичните капацитивно
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корегирани диаграми в ядрото (виж фигури 7 и 8).

Фиг. 5. Проверка на носеща способност за изследваното ядро на втори етаж за момент Mx

Фиг. 6. Проверка на носеща способност за изследваното ядро на втори етаж за момент Mx

Фиг. 7. Сравнение на капацитивно корегираните усиля от анализа и
носещата способност на примерното ядро по направление X
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Фиг. 8. Сравнение на капацитивно корегираните усиля от анализа и
носещата способност на примерното ядро по направление X
С помощта на разработената, съгласно [2] интеракционнa диаграма се получват и
носещите способности на разглежданото сечение по нива в двете направления за огъващ
момент (MRd) при фиксирана осова сила (NEd). Алгоритъмът за получаване на тези носещи
способности е даден подробно в [5]. На фигури 7 и 8 са дадени по височина за цялото ядро
сравненията между носещите способности за огъващ момент и усилията от анализа и по
двете направления X и Y.
Наредба 2 – [3], не дава ясни указания нито как да бъдат изследвани на носеща
способност за осова сила и огъващ момент стоманобетонни ядра, нито как да бъде отчитано
опростено общото огъване за такива конструкции.
Изводи
На базата на изследванията в представената разработка могат да бъдат направени
следните основни изводи:
- Еврокод 8 има напълно различни изисквания за изследването на сеченията на
стоманобетонни ядра в сравнение с Наредба 2. Задължително се отчита междинната
армировка в стеблата на сеченията, както и съдействащата ширина на фланшовете;
- Съгласно Еврокод 8 е допустимо сложните сечения на стоманобетонните ядра да
бъдат опростени в двете перпендикулярни основни направления. След това може да
бъдат изследвани по тези направления по опростен модел за осова сила и просто
огъване вместо в общо положение за осова сила и общо огъване;
- Разработената в Microsoft Excel интеракционна диаграма за изследване на 2Т сечения
за осова сила и един огъващ момент позволява изследване при пълно спазване на
Еврокод 8 на сложни сечения на ядра. Направените опростявания не се отразяват на
необходимата за практиката точност на резултатите;
- При изследването на ядрови стоманобетонни конструкции е желателно да бъдат
сравнени носещите им способности за огъващ момент със съответните капацитивно
корегирани усилия от анализа, за да бъдат лесно определени и визуализирани
критичните сечения (на втория етаж в разглеждания пример);
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ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕИЗМИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА
СТОМАНОБЕТОННИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ ЧРЕЗ
ИЗБЯГВАНЕ НА УСУКВАЩО ДЕФОРМИРУЕМИ СИСТЕМИ
Йордан Милев1, Ерон Десолвер2
Резюме
Основна цел на разработката е да бъде направен анализ на принципите, които трябва да
се спазват при проектирането на стоманобетонните конструкции на сгради, за да бъдат
избегнати усукващо деформируеми системи. Обърнато е внимание, както на базовите
принципи на етап концептуално проектиране, така и на изследванията изискващи
прилагането на пространствен модел. Коментирани и сравнени са критериите на Еврокод 8,
японските и американските норми за класифициране на стоманобетонните конструкции като
усукващо деформируеми. Дадени са препоръки към практикуващите инженери как да
подобряват сеизмичното поведение на конструкциите чрез вграждане или премахване от тях
на определени конструктивни елементи. Анализирано е кои елементи на усукващо
деформируемите системи трябва да бъдат изследвани изключително внимателно, както и
какви мерки трябва да бъдат взети при тях с цел избягване на разрушение при сеизмично
въздействие. Анализът е онагледен с примери от разрушени сгради с усукващо
деформируеми системи при земетресенията в Кобе 1995 и Турция 1999 г. Изследванията са
илюстрирани с примери от българската строителна практика.
IMPROVEMENT OF SEISMIC BEHAVIOR OF RC STRUCTURES
BY AVOIDING TORSIONALLY FLEXIBLE SYSTEMS
Jordan Milev1, Eron Desoolver2
Abstract
The main purpose of presented paper is the analysis of principles which have to be followed
in analysis of RC structures in order to avoid torsionally flexible systems. Special attention is paid
on basic rules on the conceptual design phase as well as on the analysis of 3-D models in the next
design phases. The criteria of Eurocode 8, Japanese and American seismic codes for classification
of torsionally flexible systems are commented and compared. Some recommendations to the
practicing engineers are made how to improve the seismic behavior of RC structures by
incorporating or extracting of some structural elements. Detailed analysis is made on the problem
which elements of torsionally flexible systems should be designed and detailed very carefully in
order to avoid failure during the earthquakes. The problems are highlighted by some collapse
examples of structures during the earthquakes in Kobe 1995 and Turkey 1999. Analysis is
illustrated with some examples of Bulgarian construction practice.
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1.

Въведение

Еврокод 8 – [1], както и японските и американските норми – [2] и [3], дефинират
понятието усукващо деформируема система. Наредба 2 – [4] неизяснява въпроса, защото
дефинира това понятие некоректно, като „система с ядро” и не дава никакви количествени
параметри за класификацията му.
ЕС8 определя усукващо деформируемата система като рамкова, смесена или стенна
система, която няма минимална коравина на усукване (виж [5] за допълнителна
информация). Един пример за такава система е конструкция, съставена от гъвкави рамки,
комбинирани със стени, концентрирани близо до центъра на сградата в план.
Рамковите, стенните и смесените системи трябва да притежават минимална коравина
на усукване в двете хоризонтални направления, за да не бъдат класифицирани като усукващо
деформируеми.
Усукващо деформируеми системи по принцип трябва да се избягват при проектиране
на сгради в сеизмични райони.
2.

Процедура на Еврокод 8 за класификация на усукващо деформируема
система

За да не бъде класифицирана една конструкция като усукващо деформируема, е
задължително на всеки етаж i и за всяко едно от двете главни направления за разпределение
на коравините X и Y да бъдат изпълнени условията:
(2.1)

rx,i  l s,i

ry ,i  l s,i

където: rx,i и ry ,i са радиуси на усукване на етаж i съответно по X и Y;
l s ,i е инерционният радиус на масата на подовата конструкция в план за етаж i;

Достатъчно е само на един етаж, условиетоя (2.1) да не е изпълнено, за да бъде
класифицирана носещата конструкция на сградата като усукващо деформируема. В този
случай се прилага коефициент на поведение q като за усукващо деформируема система във
всяко едно от двете главни направления за разпределение на коравините X и Y.
Дефинираните в (2.1) радиуси на усукване се определят по следната процедура:
I. Дефинират се по 3 отделни статични товарни състояния на всеки етаж i
( FCRx ,i  1; FCRy ,i  1; M CRz ,i  1), като товарите са приложени в центъра на коравините CR
(виж фигура 1);
II. Определят се следните премествания и ротации на всеки етаж i:
a. преместването U x,i ( FCRx ,i  1) на центъра на коравините по първото главно
направление на разположение на вертикалните сеизмични конструкции X за
товарно състояние FCRx ,i  1 (сила, равна на единица по направление X и приложена
в центъра на коравините – СR на етаж i);
b. преместването U y,i ( FCRy ,i  1) на центъра на коравините по второто главно
направление на разположение на вертикалните сеизмични конструкции Y за
товарно състояние FCRy ,i  1 (сила, равна на единица по направление Y и приложена
в центъра на коравините – СR на етаж i);
c. ротацията Rz ,i (M CRz ,i  1) на центъра на коравините около вертикална ос Z за
товарно състояние M CRz ,i  1 (момент, равен на единица в центъра на коравините –
СR на етаж i);
III. На всеки етаж i се oпределят коравините K X ,i и K Y ,i , съответно по направления X и
Y, а така също и коравината на усукване K T ,i , както следва:
536

K X ,i 

(2.2)

1
U x,i ( FCRx ,i  1)

K Y ,i 

1
U y ,i ( FCRy ,i  1)

K T ,i 

1
R z ,i ( M CRz ,i  1)

IV. Определят се радиусите на усукване rx,i и ry ,i на всяко етажно ниво i, както следва:
rx,i 

(2.3)

K T ,i
K Y ,i

ry ,i 

K T ,i
K x,i

V. По методите на строителната механика се определят инерционните радиуси на
масите l s ,i на всяко етажно ниво.

Фиг. 1. Определяне на радиусите на усукване при пространствен модел
3.

Примери за подобряване на поведението на сгради със стоманобетонна
рамкова конструкция чрез премахване на стоманобетонни стени

Първият пример, който е изследван, съгласно EС8 е от японските AIJ Structural Design
Guidelines for Reinforced Concrete Buildings (1994). Конструктивната схема на конструкцията
е дадена на фигура 2а (виж [5] за повече информация).

а) Оригинална конструкция - със стени
b) Подобрена конструкция - без стени
Фиг. 2. Общ пространствен изглед на изследваната конструкция
Сградата е изследвана за класификация дали е усукващо деформируема система по
пространствен модел, на базата на препоръките дадени в [5]. Резултатите са систематизирани
в таблици 1 и 2. Характерна особеност на конструктивната система на сградата е наличието
на две успоредни стени при стълбищната клетка, които са сравнително близо до центъра й.
Ясно е, че въпреки очевидната на пръв поглед регулярност в план на сградата,
изчислителните проверки не потвърждават хипотезата за такава регулярност. Нещо повече,
носещата й конструкция е усукващо деформируема, което трябва да бъде избягвано в
сеизмични райони. Причина за това е наличието на двете стоманобетонни стени по
направление Y, които са разположени близо до центъра на коравините.
Интересен факт е, че разглеждата конструкция не се класифицира като чувствителна
към усукване в ръководството на AIJ съгласно японския стандарт – [2], докато ЕС8 – [1], я
квалифицира като усукващо деформируема
В резултат на направения анализ, стоманобетонните стени около стълбищната клетка
са премахнати от конструкцията на сградата (виж Фигура 2b). Този подобрен вариант на
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конструкцията, трансформиращ я в чиста рамкова, води до следните положителни
последствия:
- подобрява се сеизмичното й реагиране чрез избягване на чувствителността й към
усукване;
- намалява се сложността и цената на конструкцията.
Сградата отново е изследвана за класификация дали е усукващо деформируема система
по пространствен модел, като резултатите са систематизирани в таблици 3 и 4.
Таблица 1. Определяне на радиусите на усукване (при наличието на стени)
Етаж

X CR,i = Y CR,i =
U x,i
U y,i
R z ,i
K X,i K Y,i
e 0x,i
e 0y,i (F CRx,i =1 ) (F CRy,i =1 ) (M CRz,i =1)
1*

2*

K T,i

r x,i

r y,i

3*

4*

5*

-

-

-

-

-

-

3

0

0

0.072

0.047

0.00044

13.93 21.4 2272.7 10.31 12.77

2

0

0

0.043

0.021

0.00023

23.15 46.7 4347.8 9.65 13.70

1

0

0

0.018

0.006

0.00009

54.64 158.7 11111.1 8.37 14.26

Формули:
1.) K X ,i 

1
U x,i ( FCRx,i  1)

2.) K Y ,i 

1
U y ,i ( FCRy,i  1)

K T ,i

4.) rx,i 

5.) ry ,i 

K Y ,i

3.) KT ,i 

1
Rz ,i (M CRz,i  1)

K T ,i
K X ,i

*Номерът на всяка формула съответства на номер на колона от таблицата

Таблица 2. Проверка за регулярност в план и усукващо-деформируема система
(при наличието на стени) – усукващо деформируема система
Регулярност в план
Усукващо - деформируема система
r x,i
r y,i
l s,i
Проверка |e 0x,i | 0.3r x,i |e 0y,i | 0.3r y,i Проверка
Етаж
3
10.31
12.77
11.17 FAIL по X
0
3.09
0
3.83
OK
2
9.65
13.70
11.17 FAIL по X
0
2.89
0
4.11
OK
1
8.37
14.26
11.17 FAIL по X
0
2.51
0
4.28
OK
Формули:
Параметри:
Усукващо - деформируема
система

Регулярност в план

rx,i  l s,i ; ry,i  l s,i ;
L x ,i  L y ,i
2

l s ,i 

L x,i =
L y,i =

e0x,i  0.3rx,i ; e0y,i  0.3ry,i

35 [m]
16.5 [m]

2

rx,i  l s ,i ; ry,i  l s ,i

12

Таблица 3. Определяне на радиусите на усукване (без наличието на стени)
Етаж

X CR,i = Y CR,i =
U x,i
U y,i
R z ,i
K X,i K Y,i
e 0x,i
e 0y,i (F CRx,i =1 ) (F CRy,i =1 ) (M CRz,i =1)
1*

2*

K T,i

r x,i

r y,i

3*

4*

5*

-

-

-

-

-

-

3

0

0

0.074

0.094

0.00048

13.57 10.68 2083.33 13.96 12.39

2

0

0

0.045

0.052

0.00027

22.32 19.38 3703.70 13.82 12.88

1

0

0

0.024

0.028

0.00014

41.32 36.23 7142.86 14.04 13.15

Формули:
1.) K X ,i 

1
U x,i ( FCRx,i  1)
4.) rx,i 

2.) K Y ,i 

1
U y ,i ( FCRy,i  1)

K T ,i

5.) ry ,i 

K Y ,i

3.) KT ,i 

1
Rz ,i (M CRz,i  1)

K T ,i
K X ,i

*Номерът на всяка формула съответства на номер на колона от таблицата
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Таблица 4. Проверка за регулярност в план и усукващо-деформируема система
(без наличието на стени) – системата не е усукващо деформируема
Регулярност в план
Усукващо - деформируема система
Етаж
r x,i
r y,i
l s,i
Проверка |e 0x,i | 0.3r x,i |e 0y,i | 0.3r y,i Проверка
3
13.96
12.39
11.17
OK
0
4.19
0
3.72
OK
2
13.82
12.88
11.17
OK
0
4.15
0
3.86
OK
1
14.04
13.15
11.17
OK
0
4.21
0
3.94
OK
Формули:
Параметри:
Усукващо - деформируема
система

rx,i  l s,i ; ry,i  l s,i ;
L x ,i  L y ,i
2

l s ,i 

12

Регулярност в план

e0x,i  0.3rx,i ; e0y,i  0.3ry,i

L x,i =
L y,i =

35 [m]
16.5 [m]

2

rx,i  l s ,i ; ry,i  l s ,i

Вторият пример е директно от българската строителна практика с конструкция, за
която се претендира, че е изследвана в съответствие с ЕС8. Около стълбищната клетка са
изпълнени стоманобетонни стени. Оригиналната конструкция, показана на фигура 3 е
изследвана по същата процедура, по която е изследвана първата примерна сграда.
Резултатите показват, че конструкцията е усукващо деформируема. Допълнителна
индикация за това са и нейните форми на свободни трептения - I и III форма са
преобладаващо ротационни – виж Фиг. 4.
На следващ етап конструкцията е подобрена, като стените около стълбищната клетка са
премахнати и вместо тях е изпълнена стоманобетонна рамка (виж фигура 5). Проведените
изследвания показват, че конструкцията вече не е усукващо деформируема, като
допълнителна индикация за това е фактът, че вече III форма е преобладаващо ротационна,
докато първите две са преобладаващо транслационни, съответно по X и по Y– виж Фиг. 4.

Фиг. 3. Кофражен план от втората примeрна сграда на кота +3,65 (със стени)
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I-ва форма
(ротационна)

II-ра форма
(транслационна по X)
Фиг. 4. Форми на свободни трептения

III-та форма
(ротационна)

Фиг. 5. Кофражен план от втората примeрна сграда на кота +3,65 (със стени)

I-ва форма
II-ра форма
III-та форма
(транслационна по X)
(транслационна по Y)
(ротационна)
Фиг. 6. Форми на свободни трептения без наличието на стени
4. Изводи
На базата на изследванията извършени в представената разработка могат да бъдат
направени следните основни изводи:
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-

ЕС 8 има отлична процедура за класифициране на усукващо деформируеми системи;
Наредба 2 няма процедура за класификация на усукващо деформируеми системи;
В много случаи наличието на стени около стълбищни клетки в рамкови конструкции
влошава тяхното сеизмично поведение. По добре е такива стени да не се използват, за
да бъдат избегнати усукващо деформируеми системи.
ЛИТЕРАТУРА
[1] БДС EN 1998 Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия
+ Национално приложение
[2] AIJ Structural Design Guidelines for Reinforced Concrete Buildings, 1994 и 2011
[3] ACI 318M-11 Building Code Requirements for Structural Concrete an Commentary
[4] Наредба 2 За проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, 2012;
[5] Милев Й., ЕВРОКОД 8: Сеизмично проектиране на стоманобетонна конструкция,
Част първа: Практическо ръковоодство, КИИП РК София-град, 2012

541

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

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ СТЕНИ С ОТВОРИ В
СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЪВРЕМЕННИТЕ СЕИЗМИЧНИ НОРМИ
Йордан Милев1, Адриана Таскова 2
Резюме
Разработката цели да направи анализ на проблемите свързани с изследването на
стоманобетонните стени с отвори в съответствие със съвременните сеизмични норми –
Еврокод 8, японските и американските. Основно внимание е обърнато на въпросите относно
осигуряването на дуктилното поведение на свързващите греди (щурцовете). Допълнително
са разгледани и проблемите свързани с оразмерителните комбинации и възможното
преразпределение на усилията в стълбовете. Специално внимание е обърнато на това, как
съвременните сеизмични норми третират възможностите за използване на различните
варианти за оразмеряване и детайлиране на щурцовете, както и на прилагането на
комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции в тях. Направени са препоръки към
практикуващите инженери как да тълкуват специфичните изисквания на Еврокод 8 за
изследването на стоманобетонни стени с отвори. Изследванията са илюстрирани с примери
от българската строителна практика.

ANALYSIS OF COUPLED RC WALS ACCORDING TO CURRENT SEISMIC CODES
Jordan Milev1, Adriana Taskova2
Abstract
The main purpose of presented paper is the analysis of the problems concerning analysis of
coupled RC shear walls according to the current seismic codes – Eurocode 8, American and
Japanese ones. The main focus of the paper is the analysis of the topics about design and detailing
of coupling beams in order to ensure their stable ductile seismic behavior. Moreover the problems
of design combinations and possible redistribution of internal forces are studied. Special attention is
focused on the fact how the current seismic codes treat the possibilities for application of different
design and detailing of coupling beams as well as the introduction of composite steel reinforced
concrete coupling beams. Some recommendationс are made to the Bulgarian practicing engineers
how to understand the specific requirements of Eurocode 8 about the coupled RC shear walls.
Analysis is illustrated with some examples of Bulgarian construction practice.
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1.

Въведение

При изследването на стенни конструкции с отвори основно внимание трябва да бъде
обърнато на изследването на свързващите греди (щурцовете). Неслучайно, както във всички
съвременни сеизмични норми (например [1], [2] и [3]), така и в класически книги (например
[5]) на изследването на свързващите греди се отделя значително внимание.
Всички български сеизмични норми, включително и Наредба 2 от 2012 г.– [4] не
коментират изобщо изследването на свързващите греди. Като следствие на това, даже и при
сравнително слабото за района на София земетресение от 22.05.2012 година, са регистрирани
сериозни дефекти в свързващи греди от стоманобетонни стенни конструкции с отвори
(виж Снимки 1 и 2).
Основна цел на настоящия доклад е да бъдат разгледани препоръките на съвременните
норми за сеизмично изследване на стоманобетонни конструкции в частта им свързана с
изследване на свързващте греди, както и да им бъде направена оценка от гледна точка на
българската строителна практика.

Снимки 1 и 2. Силно повреден стоманобетонов щурц от земетерсението в София от
22.05.2012 г. в многоетажна жилищна сграда
2.

Изисквания на някои съвременни сеизмични норми при изследването на
стоманобетонни свързващи греди от стени с отвори

Разгледани са основните изисквания на Еврокод 8 – [1], както и на американските
норми [3].
2.1. Изисквания на Еврокод 8 – [1]
ЕС8 не разрешава отчитането на свързване на стените посредством плочи, което се
класифицира като неефективно.
Съгласно указанията на ЕС8, свързващите греди се разделят на две основни групи,
както следва:
- Свързващи греди с реагиране подобно на греди от сеизмични рамкови
конструкции. Те се изследват съгласно указанията на [1] за рамкови конструкции
(виж например [6] за повече информация);
- Свързващи греди с реагиране силно доминирано от срязване. Те се конструират със
специална диагонална армировка (виж Фиг.1). Изследването им е коментирано подолу.
Реагирането на свързващите греди е силно доминирано от срязване, когато са
изпълнени следните две условия:
- Вероятно е да бъдат образувани пукнатини в двете диагонални направления.
Приема се, че е изпълнено, когато:
(2.1)

VEd  f ctd bw0 d

където:

543

f ctd 

 ct f ctk 0.05
е проектната якост на бетона на опън;
c

d  0,9h (виж Фиг1.);

(2.2)

Формата на разрушение е от срязване. Приема се, че е изпълнено, когато (виж
Фиг1.):
l / h  3.

Фиг. 1. Изследване на свързващи греди съгласно EC8 – [1]
Носимоспособността за сеизмични въздействия на доминираните от срязване
свързващи греди се осигурява чрез поставяне на армировката по двата диагонала на гредата
(виж Фигура 1), която трябва да удовлетворява условието:
(2.3)

VEd  2  Asi  f yd  sin  където:
V Ed е изчислителната срязваща сила в свързващите греди;
Asi е общата площ на надлъжните армировъчни пръти във всяко диагонално

направление
 е ъгълът между диагоналните пръти и оста на гредата.
544

Конструирането на свързваща греда, доминирана от срязване, съгласно ЕС8, е показано
на Фиг.1.
Ако не е удовлетворено поне едно от условията (1) или (2), свързващата греда се
изследва като греда от сеизмична рамка (виж [6] за повече информация).
Допълнително, ЕС8 допуска до 20% преразпределение на огъващите моменти и
срязващите сили между свързващите греди (щурцовете) от различни етажи при условие, че
резултантната от срязващите сили (щурцовете) не се променя (виж примера в т.3 по-долу).
2.2. Изисквания на американските норми – [3]

Фиг. 2. Изследване на свързващи греди съгласно американските норми – [3]
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Американските норми – [3] имат изисквания подобни на тези, формулирани в Еврокод
8 – [1]. Характерните конструктивни изисквания на на [3] са показани на Фиг.2.
Допълнително, американските норми разрешават и дисперсно диагонално армиране на
свързващите греди, както е показано на Фиг 2. долу. Такъв тип армиране обаче, не се
дискутира в [1].
3. Пример за изследване на свързващи греди, съгласно Еврокод 8 – [1]
Разгледан е реален пример на стена с отвори от висока жилищна сграда. Използвани са
следните материали:
- стомана B500B с fyd=434,8 MPa;
- бетон C25/30 с fctd=2,2 MPa.
Конструктивната схема и размерите на изследваната стена са показани на Фиг. 3

Фиг. 3. Конструктивна схема на изследваната стена
За ниво 2, изчисленията се извършват в следния ред:
a) Оценка за образуване на пукнатини в двете диагонални направления:
VEd = 514,8 kN > fctdbwd=2,2.1000.300.750 = 495 kN  Възможно е образуването на
пукнатини във двете диагонални направления.
b) Оценка за формата на разрушение на свързващата греда:
l/h=1000/800=1,25 > 3  Вероятната форма на разрушение на свързващата греда е от
срязване.
c) Съгласно резултатите в а) и b) условия (1) и (2) са изпълнени.  Необходимо е
армирането на свързващата греда с диагонална армировка, съгласно Фиг. 1.
d) Приета е диагонална армировка във всяко едно направление (виж Фиг.4): 4N22 с
Asi=4.380,1=1520,5 mm2

VEd  514,8 kN  2 Asi f yd sin α  2.1520,5.434,8/1000.sin(30°)  661,1kN
Конструирането на свързващата греда на ниво 2 е извършено съгласно [1] и е показано
на Фиг.4
За останалите нива изследванията се извършват по аналогичен начин, като резултатите
са дадени в Таблица 1 и на Фиг. 5.
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Фиг. 4. Конструиране на свързващата греда на ниво 2

VEd
[kN]
10
164.9
9
272.2
8
342.1
7
406.0
6
461.0
5
504.8
4
535.6
3
548.8
2
514.8
1
692.7
∑VEd= 4443.0
Ниво

≤
≥
<
<
<
>
<
<
<
<
<
<
<

VRd
[kN]
349.7
349.7
349.7
349.7
661.1
661.1
661.1
661.1
661.1
814.0
5518.2

OK
OK
OK
NO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
=∑VRd

Фиг. 5. Покритие на диаграмата на срязващите сили в щурцовете
Таблица 1. Конструиране на свързващите греди по височина

4. Изводи
На базата на изследванията извършени в представената разработка могат да бъдат
направени следните основни изводи:
- Изследването на свързващите греди (щурцовете) не е разгледано в действащата
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-

-

Наредба 2;
ЕС8 има много добра процедура за изследване на свързващи греди, която отчита
реалното им напрегнато състояние и форми на разрушение при сеизмично
въздействие;
Американските норми разглеждат и дисперсно армирани с диагонална армировка
свързващи греди. Такъв вариант е технологично по-благоприятен;
Изискванията на ЕС8 и американските норми относно изследването на свързващите
греди от стени с отвори са близки.
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НЯКОИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ГЕОМЕТРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ ЗА
РЕКОНСТРУИРАНЕ НА ПЕРСПЕКТИВНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Янко Милев1, Наташа Бакларова2
Анотация
В настоящата разработка е предложен един нов подход при определяне действителните
размери на строителни конструкции. Като пример са определени действителните размери на
част от крепостната стена на крепостта Дръстър в град Силистра.

APPLICATIONS OF GEOMETRICAL RELATIONSHIPS
RECONSTRUCT THE PERSPEKTIVE IMAGES
Janko Milev1, Natasha Baklarova2
Abstract
This paper has proposed a new approach in determining the actual dimensions of structures.
An example is the actual length of a part of the fortress wall of the fortress Drustar in Silistra.

1
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Един от най-сложните практически проблеми е определянето на действителните
размери на реални обекти – линейни и ъглови размери, площи, обеми, височини,
стратиграфия. Решаването на подобни задачи се налага както при заснемането на
архитектурни обекти, конструкции на съоръжения, документиране на обекти на културно
историческо наследство – археологически разкопки, архитектурни паметници от отминали
епохи, така и в процеса на проектиране – при внасяне на промени в 3D – моделите
(перспективните чертежи или рисунки) и отразяването им впоследствие в архитектурните и
конструктивни чертежи.
Цел на настоящата разработка е да покаже един друг подход при определяне
действителните размери на обекти.
Предлаганата методика може да бъде използвана както за определяне действителните
размери на различни строителни конструкции, така и при реставрация на исторически
обекти, за определяне на конкретни разстояния, височини и различни други измервания.
Като пример в случая е разгледана средновековната крепост Дръстър в град Силистра. Това е
едно от най-мощните военно-отбранителни съоръжения в България от късната Античност и
Средновековието. Крепостната стена е уникална със своята полигонална форма с кули през
12 м и различна дебелина на зидовете 3 м; 3,50 м; 3,77 м стигаща до 4,40 м. Оновите, които
са около 3 м нямат аналог в късно античното и средновековното крепостно строителство.
Крепостта е проучена на дължина около 70 м, с три петоъгълни и три триъгълни кули.
Издигната е още при император Юстиниян около средата на VI век.
В западния край на крепостта има разположена порта. Тази порта е свидетел на
грандиозни политически събития, а през нея са минавали знакови личности. През 681 г. пред
нея се явява победоносната българска армия на Хан Аспарух, а след началото на IХ век е
възстановена от Хан Омуртаг. Зад тази порта през 896 г. цар Симеон Велики съхранява
българската войска. По него време крепостта е ползвана основно за главна резиденция. Това
е главното укрепление на града през Първото и Второ българско царство, на византийската
администрация през ХI – ХII век. На това място по-късно си дават среща византийския
император Йоан Цимисхи и руско-варяжкият княз Светослав. През главните порти на
крепостта около 1180 г. армията на братята Асен и Петър възстановява българската власт в
Дръстър. Най-сетне, тази крепост се превръща в столица на независима феодална държава в
края на ХIV век, управлявана от дръстърския деспот Иванко Тертер.
Крепостта е разрушена окончателно през 1810 г. от княз Багратион по време на рускотурската война.
Плана на средновековен Дръстър включва източна порта, южна стена с порта,
петоъгълна кула, северна стена, катедрален храм, архитектурен комплекс (резиденция),
средновековна
баня,
църква ХIII - ХIV век.
За възстановка на
отделните
размери
на
крепостта са използвани
различни
снимки
направени под различен
ъгъл и от различни гледни
точки. /Фиг.1/

Фиг. 1
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Върху
аеро-фото
снимка от Google Earth са
очертани контурите на
крепостната стена. /Фиг.2/

Фиг. 2

Фиг. 3

Въз
основа
на
направеното
перспективно
изображение
за
взети
необходимите размери. /Фиг.4/

Фиг. 4
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В случая за да се намери разстоянието между два върха на съседни участъци от
крепостта се използват направените измервания на отсечките AA1=10,9 единици, SA=27,94
единици и SB=80,99 единици. От тези измервания се знае единствено реалната дължина на
AA1, която в случая е 2,98 м. Тогава за реалните дължини на SA и SB намираме
SA=

или

SB=

или

SA=

=7,64м

SB=

22,15м

Тогава за действителното разстояние между точките А и В, което в същност е
разстоянието между два произволно избрани върха на съседни участъци от крепостта се
получава
AB=SB-SA=22,15-7,64=14,51 м
По този начин могат да бъдат намерени и други участъци от крепостната стена.
От представените снимки е видно, че в различните участъци от крепостната стена
височината на каменният зид, изграден от квадри с размери 50/60 см има различна височина.
На места той е с височина един метър, а на други с височина 1,75 м. Над него следва тухлена
зидария, споена с хоросан. Дебелината на крепостната стена може да бъде определена въз
основа на измеренията на отсечките АВ=29,97 единици и с реална дължина 14,51 м и
АС=6,86 единици. /Фиг.5/ Действителната дължина на АС е дебелината на крепостната
стена.
АС=

или

АС=

По подобен начин могат да бъдат намерени всички останали размери на стената в
различните й участъци.

Фиг. 5
Въз основа на казаното до момента могат да бъдат направени следните изводи:
По конкретна снимка и чрез използване знанията за построяване на перспективно
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изображение, чрез използване на конкретна предлагана методика и по зададен реален размер
могат да бъдат определени всички реални измерения на строителния обект.
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ОЦЕНКА НА СЕИЗМИЧНАТА СИГУРНОСТ НА
СТОМАНОБЕТОННА РАМКОВА КОНСТРУКЦИЯ
Иван Павлов1, Дария Михалева2
Резюме
В настоящите нормативни документи в България в много случаи се изисква оценка за
сеизмичната сигурност на съществуващи конструкции. Съгласно БДС EN 1998-3 тази оценка
се извършва чрез проверки на сигурност за две гранични състояния: Значителни повреди
(SD) и Ограничени повреди (DL). Проверките на сигурност се основават на обследване на
съществуващата конструкция за установяване на действителните капацитети на елементите,
както и ефектите в тях вследствие на сеизмично въздействие за съответното гранично
състояние.
В настоящия доклад е представена процедурата за оценка на сеизмичната сигурност на
съществуваща стоманобетонна рамкова конструкция, както и сравнение на резултатите от
проверките за двете гранични състояния.
Ключови думи: стоманобетонна рамка, капацитет, ефект от сеизмично въздействие,
оценка, сеизмична сигурност.
ASSESSMENT OF THE SEISMIC SAFETY OF
REINFORCED CONCRETE FRAME STRUCTURE
Ivan Pavlov1, Dariya Mihaleva2
Summary
In the current regulations in Bulgaria in many cases an assessment of the seismic safety of
existing structures is required. According BDS EN 1998-3 this assessment is performed by safety
verifications for both limit states: Significant Damage (SD) and Damage Limitation (DL). The
safety verifications is based on analysis of the existing structure for evaluation of the actual
capacities of the elements, as well as effects in them due to seismic action for the corresponding
limit state.
In this report is presented the procedure for the assessment of the seismic safety of existing
reinforced concrete frame construction, as well as comparison of the results from verifications for
the both limit states.
Keywords: reinforced concrete frame, capacity, effect due to seismic action, assessment,
seismic safety.
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1. Въведение
Промените в нормативната уредба на РБ налагат извършване на оценка на сеизмичната
устойчивост на съществуващи конструкции, които не са осигурени за сеизмични
въздействия. С въвеждането на Еврокодовете като стандарти за проектиране оценката трябва
да се извършва съгласно БДС EN 1998-3. Този стандарт въвежда за първи път в
проектантската практика един нов подход за проектиране на строителните конструкции на
базата на деформации вместо разпространения подход за проектиране на базата на усилия.
Това налага да се уточнят някои ключови предпоставки и да се изяснят процедурите и
проверките, които този подход изисква. Изключение прави единствено методът, базиран на
коефициента на поведение q, но той е въведен в стандарта с цел проектантите да могат да
извършват оценка на съществуващи сгради с процедури, аналогични на тези за нови сгради.
В настоящия доклад е показано извършването на оценката на сеизмичната осигуреност на
стоманобетонна рамкова конструкция чрез проверки по деформации.
2. Гранични състояния и проверки
Съгласно Националното приложение към БДС EN 1998-3 строителните конструкции
трябва да бъдат проверявани за две гранични състояния:
 Значителни повреди (SD). Сеизмичните въздействия се дефинират за период на
повтаряемост 475 г., съответстващо на вероятност за надвишаване от 10% за 50
години. При дуктилните елементи не трябва да се превишават определени гранични
деформации, а при крехките – техните консервативно определени
носимоспособности;
 Ограничени повреди (DL). Сеизмичните въздействия се дефинират за период на
повтаряемост 95 г., съответстващо на вероятност за надвишаване от 10% за 10
години. Конструктивните елементи (дуктилни или крехки) трябва да не
пластифицират.
Проверките на стоманобетонните елементи са обобщени в табл. 1.
Таблица 1. Критерии за оценка на стоманобетонни елементи
Механизъм
Огъване
(дуктилен)

Елемент
Главен
Второстепенен

Ограничени повреди (DL)
E  y

VE  VRd ,EC 2 и VE  VRd ,EC8 / 1,15

Главен

Срязване
(крехък)

Значителни повреди (SD)
 E   SD  0,75 um
 E   SD  0,75 um

за възли: VCD , j  VRd , j , EC8
VE  VRm,EC 2 и VE  VRm,EC8 / 1,15

Второстепенен

за възли: VCD , j  VRm, j , EC8

3. Особености при моделиране на конструкцията
Моделирането е най-важния етап при оценка на конструкциите. В БДС EN1998-3 има
няколко особености при моделиране на стоманобетонните конструкции:
За проверка на конструкцията за гранично състояние Ограничени повреди (DL) се
изисква коравината на всеки елемент да бъде приета равна на
EI eff 

M y Lv
3 y

,

(1)

където отворът на срязване в крайното сечение LV може да се приеме равен на
половината от дължината на елемента. За гранично състояние Значителни повреди (SD)
коравината на елементите не е посочена изрично и би следвало да се прилага т. 4.3 (2) Р на
БДС EN 1998-3 и съответно т. 4.3.1 на БДС EN 1998-1, според които коравината на
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стоманобетонните елементи може да се приеме 50% от коравината на ненапукано сечение.
Приемането на коравината на елементите е предмет на множество изследвания, които дават
различни препоръки. Поради това в настоящия доклад е извършена съпоставка на
резултатите за гранични състояния Значителни повреди (SD) и Ограничени повреди (DL)
при моделиране с двата варианта на коравината на елементите.
4. Оценка на сеизмичната сигурност на стоманобетонна рамка
Посочените по-горе предпоставки и приемания ще бъдат илюстрирани с пример за
оценка на една стоманобетонна рамка (фиг. 1), която е част от регулярна в план и по
височина пространствена рамкова конструкция в гр. Бургас, като е използван методът на
хоризонталните сили за определяне на етажните сеизмични сили, които трябва да бъдат
поети от разглежданата рамка.

Фиг. 1. Конструктивна схема на сградата в план
Съществуващата надлъжна и напречна армировка на гредите и колоните на рамката за
всички етажи е еднаква и е дадена в табл. 2.
Надлъжната армировка на колоните е снадена чрез застъпване в долните краища на
колоните на разстояние 60 cm (КA1, КA4) и 65 cm (КA2, КA3) както по нивата във височина,
така и при основата. В зоната на снаждане стремената са разположени през разстояние
10 cm. Армировката на гредите и колоните е с бетонно покритие 2,5 cm на надлъжната
армировка и 1,5 cm на стремената. Армировката на рамката не отговаря на изискванията за
детайлиране за сеизмични въздействия.
Таблица 2. Съществуваща армировка в елементите на рамката
Поле/
Опора
KА1-KА2
KА3-KА4
Греди
Kа2-KА3
(25/60)
KА1, КА4
KА2, КА3
КА1, КА4 (25/25)
КА2, КА3 (30/25)

Елемент

Надлъжна армировка
Долна
Горна
3N18

2N12

2N12
3N18
3N18

3N16
2N14
3N16
4N14
4N16
556

Напречна армировка

8/15cm
8/15cm
8/15cm

Съгласно БДС EN 1998-3, т. 3.3 нивото на информация е определено като ограничено
KL1 с доверителен коефициент CFKL1 = 1,35 (БДС EN 1998-3/NA, т. NA.2.4).
Приети са следните якостни и деформационни характеристики на материалите:
– бетон – средна якост на натиск fcm = 21,5 MPa и среден модул на еластичност
Еcm = 25000 MPa;
– надлъжна армировка от стомана клас А-III – граница на провлачане fyk = 410 MPa и
модул на еластичност Еs = 200000 MPa;
– напречна армировка от стомана клас А-I – граница на провлачане fyk = 235 MPa и
модул на еластичност Еs = 200000 MPa.
Сеизмичното въздействие е дефинирано с еластичен спектър на реагиране за
хоризонтална компонента на въздействието. Изчислителното ускорение на земната основа и
етажните сеизмични сили, с които се товари разглежданата рамка A, с взимане под внимание
на ефектите от усукване (съгласно БДС EN 1998-1, т. 4.3.3.2.4) са:
– за гранично състояние Ограничени повреди (DL): ag = 0,82 m/s2; F1 = 167 kN;
F2 = 334 kN; F3 = 390 kN;
– за гранично състояние Значителни повреди (SD): ag = 1,30 m/s2; F1 = 262 kN;
F2 = 525 kN; F3 = 612 kN.
Оценката за необходимост от интервенция върху конструкцията се извършва чрез
сравнение на ефектите Е с капацитетите y на елементите при гранично състояние
Ограничени повреди (DL) и съответно с капацитетите SD при гранично състояние
Значителни повреди (SD). Това се осъществява чрез определяне на отношението  = Е/y и
 = Е/SD за всички сечения около възлите на рамката.
За определянето на влиянието на коравината на елементите моделът на рамката е
разгледан в двете гранични състояния (DL и SD) при приета коравина в два варианта – 50%
от коравината на ненапукано сечение и ефективната коравина, определена по формула (1).
Получените резултати за  при четирите разгледани случая са представени на фиг. 2.

Фиг. 2. Стойности на  за елементите на рамката
При спазване на изискванията на БДС EN 1998-3 за гранично състояние Значителни
повреди (SD) и приета коравина на елементите 0,5EI не е необходима интервенция, тъй като
при всички сечения около възлите отношението  < 1. За гранично състояние Ограничени
повреди (DL) и приета ефективна коравина EIeff е необходимо да се усили цялата рамка, като
за повечето елементи това усилване е значително. При случая на гранично състояние
Ограничени повреди (DL) и коравина на елементите 0,5EI е необходима интервенция за
малък брой елементи. При гранично състояние Значителни повреди (SD) и ефективна
коравина на елементите EIeff не се налага усилване само за гредата на последния етаж.
В настоящия доклад е извършено цялостно усилване на рамката с цел удовлетворяване
на проверките при най-неблагобриятните случаи за двете гранични състояния, т.е. с приета
ефективна коравина на елементите EIeff на рамката.
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5. Усилване на греди и колони със стоманобетонов кожух
Колоните са предвидени да се усилят с четиристранен кожух, а гредите – с тристранен.
Стоманобетонните кожуси от бетон клас С20/25 и армировка от стомана клас S500B.
Напречните сечения и конструирането на армировка на усилените греди и колони са
показани на фиг. 3. Новата носеща надлъжна армировка на колоните и гредите е
концентрирана в краищата на кожуха с цел избягване перфорацията на греди и съответно
колони. Новите междинни надлъжни пръти на колоните и гредите не се взимат под внимание
в изчисленията поради това, че се прекъсват при възлите. Новата напречна армировка на
гредите се снажда със стоманени дюбели, предварително анкерирани към плочата чрез
епоксиден разтвор.

Фиг. 3. Напречни сечения и конструиране на армировката на усилените греди и колони
Получените резултати за  на усилените елементи при двете гранични състояния (SD и
DL) са представени на фиг. 4. Те показват, че с предвиденото усилване са удовлетворени и
двете гранични състояния, като по-неблагоприятното е гранично състояние Ограничени
повреди (DL).

Фиг. 4. Стойности на  за елементите на усилената рамка
6. Заключение
Предвид същественото влияние на приетата коравина на елементите при моделирането
на конструкциите, препоръката на БДС EN 1998-3 за приемане на коравина на елементите
при гранично състояние Ограничени повреди води до получаване на доста по-консервативни
резултати от тези за гранично състояние Значителни повреди.
Приемането на коравина на елеменетите 0,5EI при гранично състояние Значителни
558

повреди (SD) е в полза на сигурността при анализ, базиран на усилия, докато при анализ,
базиран на деформации, използването на такава коравина в модела води до сериозно
подценяване на деформациите в конструкцията, необходими за проверка на нейната
сеизмична осигуреност [6]. Поради това при всички методи за анализ (с изключение на
метода с коефициента на поведение q) деформациите в дуктилните главни елементи се
препоръчва да се определят от модели, в които се използва ефективната коравина.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА СТОМАНЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
С ПРОМЕНЛИВО 2Т НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ
Георги Радославов1, Лазар Георгиев2
Резюме
Настоящият доклад разглежда устойчивостта на стоманени елементи с променливо 2Т
напречно сечение, подложени на центричен натиск, според БДС EN 1993. Предложен е нов
метод за оразмеряване, базиран на теорията за „еквивалентния” призматичен елемент.
Предимство на новата процедура в сравнение с многобройните методи от специализираната
литература е по-лесното и по-бързо изчисление на носимоспособността на елемента без да е
необходимо използването на странични източници (напр. за определяне на критична
носимоспособност). Недостатък на метода (както и на всички налични методики) остава
итерационният характер. Проведени са числени експерименти на програмен продукт
ANSYS. Извършен е анализ и сравнение на резултатите с тези от предложения метод. Дадени
са изводи и препоръки за практическо приложение.

STABILITY ANALYSIS OF STEEL MEMBERS WITH
VARIABLE 2T CROSS SECTION
Georgi Radoslavov1, Lazar Georgiev2
Summary
Тhe present paper discusses stability of steel members with variable 2T cross section,
subjected to axial compression force in accordance with БДС EN 1993. A new design method
based on the theory of the “equivalent” prismatic element is proposed. The advantage of the new
method in comparison with many other procedures in the literature is the easier and faster
determination of the load bearing capacity of the element without necessity for usage of other
sources (for example determination of the critical force). Disadvantage of the method (like all other
known procedures) remains the iterative nature. Series of numerical experiments with the ANSYS
software are realized. Analysis and comparison of the results with those from the proposed method
are made. Conclusions and recommendations for practical use are given.
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Елементите с променливо сечение се използват в конструкциите предимно с цел
намаляване на теглото на конструкцията и оттам на нейната цена. Те имат и други
предимства пред стандартните елементи с постоянно сечение. Въпреки това те не се
използват масово в проектантската и строителната практика у нас и една от основните
причини за това е липсата на нормативни препоръки за оразмеряването им. Освен това, този
вид елементи, макар и доста популярен в САЩ и други страни, все още не е достатъчно
добре разучен и изследван. Неясното поведение в определени ситуации налага такива
елементи да се оразмеряват с по-висок запас на сигурност, което от своя страна обезсмисля
използването им.
Един от най-често разглежданите проблеми и най-добре разученият досега по
отношение на елементите с променливо сечение е устойчивостта на тези елементи на
центричен натиск. Минимални препоръки по този въпрос фигурират дори и в БДС EN 1993–
1–1.
Актуалният вариант на Еврокод 1993 [1], част от единните европейски норми
действащи вече и в нашата страна, препоръчва за оразмеряване на СЕПНС (стоманени
елементи с променливо напречно сечение) да се „извърши изчисляване по теория от втори
ред”. В тази редакция на европейските норми, както пише Драганов в [4], отсъства текст,
публикуван в по-ранни редакции, който позволява за установяване на носимоспособността
на натиск на „скосени” елементи да се използва и χ метода като „и двата метода … са
възможни и всеки от тях може да бъде прилаган при условие, че е в полза на сигурността”
[4]. Изчислението на „скосени” елементи по χ метода се изразява в прилагане на
стандартната за този метод процедура по определяне на условна стройност и редукционен
коефициент, но за няколко сечения по дължина и при предварително определяне на
критичната сила за елемента по методики от специализираната литература. Trahair N.S. и
колектив в [9] също разглеждат χ метода за оразмеряване на „скосени” елементи, но не
изчисляват стройности и носимоспособности в няколко сечения по дължина, а работят само
с най-натовареното, т.е. най-малкото. Braham в [7] и [8] също разглежда въпроса за
устойчивост на центрично натиснати „скосени” елементи и дава една алтернативна
дефиниция за условната стройност, но като цяло същината на метода се запазва, като той
също използва най-натовареното, респ. най-малкото сечение. Braham прави интересен извод
след провеждане на многобройни числени експерименти – при оразмеряване на 2Т колони за
изкълчване спрямо силната им ос, при условна стройност под 1,0 той препоръчва да се
използва европейска крива b, а за по-високи стройности – крива с.
Оразмеряването на елементи с променливо сечение е специфично и в някои случаи
дори се различава принципно от оразмеряването на елементи с постоянно сечение.
Съществуват два глобални подхода за третиране на поведението на СЕПНС с цел съставяне
на оразмерителна методика. Първият глобален подход е разглеждане на „скосения” елемент
като такъв - „скосен”, изследване на неговото поведение под натоварване и установяване на
специфични и характерни зависимости, на база на които се съставят оразмерителни
процедури. Вторият глобален подход е базиран на стремежа всеки един „скосен” елемент да
бъде „превърнат” в призматичен и по-нататък да бъде третиран като такъв по добре
познатите и изучени оразмерителни схеми и процедури. „Скосеният” елемент и неговият
„еквивалентен” призматичен елемент обикновено споделят някои общи характеристики
(напр. напречно сечение или дължина). В настоящият доклад ще разгледаме процедура за
намиране на „еквивалентен” призматичен елемент за СЕПНС със същата дължина и същата
носимоспособност Nb,Rd като на „скосения”. „Еквивалентният” елемент с постоянно сечение
ще бъде определен посредством дефиниране на напречното му сечение.
Обхватът на настоящия доклад е ограничен до заварени стоманени елементи с 2Т
напречно сечение при следните ограничения:
(1) напречното сечение е тип „двойно Т” с две оси на симетрия
(2) височината на елемента нараства линейно
(3) стеблото е с постоянна дебелина
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(4) поясите са с постоянни размери
(5) колоната е укрепена срещу изкълчване спрямо слабата ос на сечението
Ще възприемем нарицателното за елементи с променливо напречно сечение, внесено за
първи път от Мая Динева в [2], а именно „скосени” елементи, за по-кратко назоваване в
доклада.
Имаме стоманен елемент с променливо 2Т напречно сечение (фиг.1), натоварен на
условен центричен натиск. Ще приемем, че прътът е ставно опрян в двата си края.
Характеристиките на напречните сечения с индекс „1” се отнасят за напречното сечение в
края на елемента (сечението с най-малка височина), а тези с индекс „2” за средата на
елемента (сечението с най-голяма височина).

Фигура 1. Схема на елемента с променливо сечение с означение на сеченията и осите

Търсим „еквивалентен” на него призматичен елемент със същата носимоспособност на
центричен натиск Nb,Rd и същата дължина – 2.L. Неизвестно е „еквивалентното” напречно
сечение на призматичния елемент (площ и инерционен момент).
Условна стройност на скосения елемент:

ск 

A1.f y
N cr



A1.f y
K.E.I y,2

(1)

4.L2

Условна стройност на призматичния елемент:

пр 

A пр .f y
N cr



A пр .f y

 2 .E.I y,пр

(2)

4.L2
Тук К е коефициент на устойчивост [3] и се отчита от табл.1 и табл.2.
Таблица 1. Стойности на коефициента К при ставно опиране в краищата на елемента
(извадка от табл.23 в [3]). За междинни стойности се прави интерполация

K

0
1,00

0,01
3,45

0,1
5,40

0,2
6,37

0,3
7,05

Iy,1/Iy,2
0,4
0,5
7,61 8,09

0,6
8,51

0,7
8,89

0,8
9,24

0,9
9,57

1,0
π2

Таблица 2. Стойности на коефициента К при запъване в краищата на елемента
(извадка от табл.25 в [3]). За междинни стойности се прави интерполация

K

0,1
14,39

Iy,1/Iy,2
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
18,94 22,49 25,54 28,28 30,79 33,14 35,35 37,47
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1,0
4π2

За да се изпълни условието за равенство на носимоспособността трябва двата елемента
да имат една и съща стройност (респ. редукционен коефициент χ ) и една и съща площ на
напречното сечение. За получаване на еднакъв редукционен коефициент χ е нужно условните
стройности на двата елемента да са равни. Приравняваме (1) и (2) и получаваме след
опростяване израз за инерционния радиус на призматичния елемент:

i y,пр 

K.I y,2

 2 .A1

(3)

За да намерим къде по дължина на елемента се намира сечението с iy,пр ще приемем, че
инерционният радиус се изменя линейно по дължината на елемента по закона i(x) = i1(ax+b).
Всъщност изменението на i(x) е близко до права линия, но все пак различно (Фиг.2), като
разликите зависят от конфигурацията на напречното сечение и от скосяването и са в
границите от 0 до 4%, а за масово използваните сечения в практиката разликата не
надвишава 2% (Фиг.3). Поради характера на понататъшните преобразувания, обаче, такава
точност се оказва недостатъчна.

Фигура 2. Нарастване на инерционния радиус по дължина на елемента на примерен модел

Фигура 3. Сравнение в [%] на реалната функция на i(x) и права линия на примерен модел
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Замествайки в уравнението i(0) = i1 и i(L) = i2 намираме неизвестните a и b и достигаме
до израза:

 i i

i(x)  i1  2 1 .x  1
 i1L


(4)

За да намерим къде се намира iy,пр, във вече готовото уравнение заместваме i(x) = iy,пр и
търсим х. В резултат се получава следният израз за х, при приемането, че началото на
координатната система е в „малкия” край на елемента и нараства към „големия” край:

 i i 
x   y,пр 1  L
 i 2  i1 

(5)

Приемането за линейно нарастване на i(x) води до натрупването на известна грешка
при изчисление на местоположението на сечението, поради което се въвежда коефициент β
за коригиране на грешката. Прави се итерационна стъпка като се повтаря изчислението на
инерционния радиус i(x), но вече по формула (6) или (7), и отново се изчислява х по формула
(5).

i  x действ.  i(x).

(6)

 i i

i(x) действ.   .i1  2 1 .x  1
 i1L


(7)

Таблица 3. Стойности на корекционния коефициент β.
За междинни стойности се прави интерполация
x/L
β

0,1
0,2
0,3
0,365
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0118 1,0175 1,0197 1,0200 1,0196 1,0180 1,0154 1,0121 1,0082 1,0042

Забележка. За междинни стойности на x/L да се прави линейна интерполация.

След получаването на разстоянието х до търсеното сечение, височината на елемента в
това сечение се намира по следната формула:

h(x)  h1   h 2  h1 

x
L

(8)

Фигура 4. Търсеният призматичен елемент с „еквивалентна” стройност.
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„Еквивалентен” призматичен елемент с такова напречно сечение има същата стройност
като зададения скосен елемент. За определяне на носимоспособността на скосения елемент
посредством тази на „еквивалентния” ще приемем, че площта на „еквивалентното” напречно
сечение е А1 (като на „малкото” сечение на скосеният елемент), а инерционният радиус е
както е определен по формула (6). Инерционният момент тогава ще се определи по
формулата:

I y,eq  A1.i 2y,действ.

(9)

Анализ с МКЕ.
Извършен е анализ на серия от модели на програмен продукт ANSYS с елемент BEAM
189 за установяване на критичен товар в Ойлерова постановка и гранична носимоспособност
на натиск в условията на двойна нелинейност (геометрична и физическа), [5] и [6]. Отделно
критичната сила е изчислена по методиките в специализирана литература [3], а
носимоспособността на натиск с отчитане загуба на устойчивост според [4] и са сравнени с
резултатите от анализа с МКЕ.
Проведени са числени експерименти с 36 на брой модели. Прието е „малкото” и
„голямото” сечения да имат фиксирана височина на стеблото, съответно 150 мм и 450 мм,
като са разгледани различни дебелини и ширини на поясите, и различни дължини на
образците. Всички елементи имат стебло с дебелина 8 мм.
Материалът е дефиниран с двулинейна идеализирана работна диаграма с отчитане на
уякчаване при пластифициране. Началното дъгово несъвършенство е прието с максимална
стойност в средата на елемента равно на 1/200 от дължината на елемента [1]. Ограничени са
преместванията спрямо слабата ос на сечението и усукването по цялата дължина на
елемента. Моделите са със ставно подпиране в двата края.
Резултатите от числените експерименти и теоретичните носимоспособности са
систематизирани в Табл.4. Всеки от моделите е наименован с поредица от букви и цифри.
Първият символ в означението е буквен и разграничава моделите според дебелината на
поясите:„S” – 8 мм, „M” – 12 мм, „L” – 16 мм
Вторият символ в означението също е буквен и разграничава моделите според
широчината на поясите:„N” – 75 мм, „B” – 150 мм, „W” – 225 мм
Третият символ в означението е цифров и разграничава моделите според дължината им
като означението дава дължината им в метри.

Фигура 5.Модел S-N-9 преди натоварването.
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Фигура 6. Деформирана схема на модел S-N-9.

Фигура 7. Графика „сила-преместване” за възел в средата на елемента
Заключение.
От приложената Табл.4 се вижда, че носимоспособността на „еквивалентния”
призматичен елемент, определена по докладваната процедура (к. 20, табл.4), има много
добро съвпадение с аналитично определената носимоспособност на скосения елемент (к. 19,
табл.4) като разликите са в границите до 1%. Компютърната симулация потвърждава
верността на изчисленията. За моделите с дължина 6, 9 и 12 метра компютърно изчислената
носимоспособност (к. 17, табл.4) е средно с около 25% по-висока от аналитичната, което се
дължи отчасти на заложеният в Еврокод запас на сигурност.
Предложената процедура в настоящия доклад е подходяща за бързо приблизително
определяне на носимоспособността на скосени елементи. Имайки предвид [4] и фактът, че
процедурата е изцяло базирана само на χ метода на Еврокод, не е препоръчително
използването й като единствена оразмерителна проверка. Извършването на проверка с
отчитане на моментите от втори ред при зададено начално дъговидно изкривяване е редно да
се прилага и тук, а за оразмеряване да се вземе по-неблагоприятния от двете проверки
резултат, в полза на сигурността.
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СЕИЗМИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПРЕГРАДНА СТЕНА В АЕЦ
М. Сокол1, Л. Конечна2, Я. Сластан3, Д. Старек4
Резюме
Статията разглежда верификацията на числен модел на вторична сеизмична
конструкция - преградна стена от стоманена носеща рамка, покрита с гипсови плоскости от
двете страни на стената. Представен е опит за създаване на числен модел на конструкция,
който да съвпадне с поведението на реалната конструкция в случай на сеизмична ситуация.
Проверката за съответствие на числения модел е чрез сравнение на резултатите от
решаването на числен модел и резултатите, получени от експериментални измервания.
Експерименталните измервания са направени на реални конструкции, директно на място.
Тези конструкции не са натоварени с допълнителен товар по време на експеримента.
Използвани са преносими четириканални измервателни уреди и самостоятелно разработен
софтуер за анализ на получените експериментални данни. Измерени са ускорени
конструктивни трептения. От тях са изчислени спектрален образ и определени честоти на
стоманена носеща конструкция са били определени. След успешна проверка за
съответствието, моделът е използван за сеизмичното поведение (напрежение и деформация
на колоните) от изследваната конструкция. Взето е под внимание и допълнително
натоварване на конструкцията по време на експлоатационния й живот. Накрая,
тридименсионни различни преградни стени са експериментално измерени, моделирани,
проверени и препоръчани.
Ключови думи: числен модел на преградна стена, еспериментални измервания,
динамичен анализ, сеизмична устойчивост

SEISMIC BEHAVIOUR OF LARGE PARTITION AT NUCLEAR POWER PLANT
Milan Sokol 1, Lenka Konečná 2, Ján Slašťan 3, Daniel Starek 4
Summary
Paper deals with calibration of the computing model of seismic secondary structure – partition
wall made from steel load-bearing frame covered with plaster boards on both sides of wall. Effort to
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create the computing model of structure, which would match with behaviour of real structure in
case of seismic event, is presented here. Calibration of the computing model was made by
comparison of results from solution of computing model and results obtained from tests.
Experimental measurements were made on real structures in-situ. Portable four-channel
measurement instruments and self developed software for analysis experimentally measured data
were used. Response spectrum was calculated from measured accelerations. Then, eigen
frequencies of partition wall were determined. Model was used for analysis of seismic response of
examined structure (strain in steel load-bearing frame and deflection in fireproof plaster boards).
Three different partitions were experimentally measured. Totally, twelve partitions were solved and
advised by means of 3D computing models or simplified calculations.

1

Introduction

The aim was to create computing model of prefabricated fireproof partition wall, which would
match with behaviour of real structure in case of seismic event. Partition wall consist of steel loadbearing frame, which is covered with fireproof plaster boards on both sides. Created model with
required accuracy was used for advisement of stresses in steel load-bearing frame of structure and
advisement of deflection of fireproof plaster boards. Totally, twelve different partition walls were
analysed.
It seems to be simple task. In fact, the analysis went to two different directions. The main
requirement was to confirm results obtained from solution of computing model by means of tests. It
is obvious from tests, that it is important to pay attention to the ratio of principal dimensions of
structure. Partition wall with dominant width dimension (width several times longer than height),
was possible to solve by simplified calculation. Cut-out from structure with 1 m width was taken
into account (see chapter 1.1). If partition wall was supported in perpendicular direction by another
one, it was needed to consider this in its static scheme. In this case, partition wall was solved as 2D
slab with all of its details from manufacturing drawings (see chapter 1.2). Examined partition walls
were divided into the two following categories according to their principal dimensions.
1.1 Partition wall with dominant width (Fig.1)
These partition walls were solved by simplified calculations. Solution of structural vibration
was simplified using only one vertical steel load-bearing I-beam. Boundary conditions were
considered as follows. Bottom part of I-beam was fixed and upper part of I-beam was considered
simple supported, (Fig.2). The load width of considered vertical I-beam was taken by axial distance
of steel vertical load-bearing I-beams (1,25 m, in all cases). The height of I-beam was equalled to
clear height of partition wall. Fireproof plaster boards were not considered as load-bearing
elements, but only as a load applied on vertical I-beam. Eigen frequencies of structures were
determined by simplified calculation. Stresses in steel I-beams and deflection in fireproof plaster
boards were determined from calculation of maximum bending moment caused by applied seismic
load on I-beam. Influence of plaster boards on bending stiffness of I-beam cross-section was not
taken to account. Nine partition walls were solved in this way. One partition wall was
experimentally measured in-situ. Calculated eigen frequencies approximately matched with eigen
frequencies from tests (better than 95%).
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Figure 1 – Partition wall with dominant width

Figure 2 – Scheme of structure used for simplified calculation, details of supports
1.2

Partition wall with dominant height (Fig.3)

Simplification of structures (as it was mentioned in previous case, see chapter 1.1) would be
incorrect in case of partition wall with dominant height dimension (height is several times longer
than its width). In this case, tests confirmed that transverse beams are very important and they have
significant influence on accuracy of computing models of structures. Therefore, it is needed to
consider transverse beams to analysis of load capacity of structure and dynamic response of
structure. Creating of 3D model of whole structure was necessary. 3D model of partition wall
considered of dimensions of all bays of wall, cross-sections of all elements, fireproof plaster boards
applied on both sides of wall. It was also very important to properly revise computing model of
structure in order to achieve correctly modelling of real joints all elements. Mounting of fireproof
plaster boards on load-bearing I-beams, was also modelled. Boundary conditions were applied only
on load-bearing beams of structures. Boundary conditions in specific places of structures are shown
in Fig.4. Fireproof plaster boards were supported on their all boundaries only in direction of x-axis.
Modal analysis was used for solution of created 3D model. Subsequently, the method of response
spectrum with consideration more eigen modes was done. Three partition walls were modelled and
solved by means of created 3D model. Two structures were tested in-situ.
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Figure 3 – Partition wall with dominant height

Figure 4 – Steel load-bearing frame, details of modelling
2

Calculation of first eigen frequency of fireproof plaster board

Fireproof plaster boards were considered as rectangular plates, which are simply supported by
steel load-bearing frame of structure (borders of plate are supported by vertical and horizontal steel
beams). Scheme of mounting of fireproof plaster board on steel frame is shown in Fig. 3a. It is
possible to calculate eigen angular frequency according to [1], as follows

( i , j )

i2
j2 D
 ( 2  2 )
;
Lx L y 
2

(1)

where
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i, j – are integer numbers and they express number of half-waves in x- and y-directions (-);
Lx, Ly – dimensions of board in x- and y-direction (m);
D – plate stiffness (kPa.m3);
 – unit area weight (kg/m2).
Calculated eigen frequencies of fireproof plaster boards according to equation no. 1, were
from 21 Hz to 26 Hz. These calculated values depended mainly on value of modulus of elasticity,
which varied significantly from 2 500 to 3 800 N/mm2 for given thickness of boards (given by
producer of plaster boards). Frequencies in range from 15 to 21 Hz were visible in graphs of all
tests. It seems that these values are frequencies of fireproof plaster boards. Calculated eigen
frequencies of fireproof plaster boards were slightly greater than eigen frequencies obtained from
tests. From these results is obvious, that the structure is stiffer in fact than it was analysed.
3

Experimental tests

Three partition walls were experimentally measured in-situ. Portable four-channel measuring
equipment was used. This equipment consists of four accelerometers with preamplifier, amplifier,
A/D convertor and notebook. Licensed software LabView was used for recording and analysis
measured data. Excitation impulse was caused by specially accommodated hammer (2,1 kg). Spring
was welded to the end of hammer. Spring was ended with rubber (Fig. 5c). This modification of
hammer resulted in extension of impulse time, when hammer was hitting structure. Impulse time
was approximately 0,1 s and eigen frequency of hammer with spring and rubber was cca 33 Hz.
These values were documented by tests.
4

Settings of computing model of partition wall

More various measurements were done on all experimentally examined partition walls.
Measurements differ from each other by various position of accelerometers placed on partition wall,
various place of excitation, different intensity of excitation impulse, etc. Subsequently, data from
tests were statistically evaluated. Result from evaluation was determination of damping value and
eigen frequencies. Damping (in %) was detected from graph of accelerations appertaining to first
eigen frequency of structure. Damping ratio was used in order to identify of design spectral
acceleration value from design floor spectrum (for advisement of structure). Setting of 3D
computing model of structure was done by comparison of values of eigen frequencies obtained from
tests and values of eigen frequencies obtained from solution of 3D computing model. Seismic
calculations were done after successful setting of 3D computing model according to results from
tests. Damping value for partition walls, which were not experimentally measured, was considered
according to resemblance of dimensions with measured partition walls.
5

Example – Setting of 3D computing model by tests

Scheme with dimensions of partition wall and position of accelerometers (marked m, z, c, and
b) is shown in Fig. 5a. Structure during experimental measurement is presented in Fig. 5b. This
partition wall had dominant height and not width. Therefore, 3D computing model of structures was
created and used for solution and advisement of structures (see chapter 1.2).

573

Figure 5 – a) Scheme of partition wall, b) photo from test, c) exciting hammer
First eigen frequency of structures (17,4 Hz) was determined by identification of vibration of
the structure in graph of accelerations versus time, from tests (Fig. 6a). This value is visible also in
graph of the design response spectrum, Fig. 6b. Determination of damping value is depicted in Fig.
6a. Viscous damping parameter was ξ=5,2% for this examined partition wall. Subsequently, 3D
computing model was setting according to results from tests (model was calibrated). Resultant
calculated first eigen frequency was 16,99 Hz (Fig. 7a) and calculated second eigen frequency was
28,51 Hz (Fig. 7b). Calculated eigen frequencies of structure (Fig. 7a and 7b) are approximately the
same as eigen frequencies obtained from tests (Fig. 6a and 6b). It means that the setting of 3D
computing model was accomplished.

Figure 6 – a) part of acceleration graph from test, b) part of response spectrum graph from test

Figure 7 – Calculated eigen
modes and eigen frequencies
of partition wall
a) 1.eigen mode,
b) 2. eigen mode
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6

Conclusion

The test results led to significant change of computing model. Instead of simply beam model
the 3D model had to be taken into account. Results from tests were used for creating and setting of
3D computing model of partition wall. This model was needed mainly in case of structure with
dominant height dimension (its width was several times less). Simplified calculation was used for
solution of structure with dominant width dimension. In this case, results from tests were used as a
checking of results from simplified calculation. Frequencies from tests and calculated ones matched
quite well. Damping coefficient of partition wall was also determined from experimentally
measured accelerations. This value was needed for other calculations and seismic analysis.
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СЕИЗМИЧНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ –
ИЗЧИСЛИТЕЛНИ АСПЕКТИ, МЕТОДИ И РЕЗУЛТАТИ
Димитър Стефанов*
Резюме
Целта на доклада е да се обобщи близо 25-годишния опит на автора в областта на
сеизмичното изследване на силови трансформатори. Разгледани са двата основни метода за
сеизмична квалификация – аналитичен и експериментален. Детайлно е разгледан въпроса за
отчитане на взаимодействието земна среда – стоманобетонен фундамент – трансформатор.
Коментиран е въпроса за начините на представяне на сеизмичното въздействие и отчитане на
затихването в земната среда, фундамента и трансформатора. Разгледани са основните
принципи и критерии при прилагане на експерименталния способ за квалификация.
Подробно е описана методика за изследване, която включва моделиране, динамичен анализ –
определяне на динамичните характеристики на числения модел, сеизмичен анализ и
проверка на капацитета на изследваните елементи. Методиката е приложена успешно при
изследването на голям брои трансформатори, като са направени обобщения на получените
резултати и са формулирани изводи и препоръки за повишаване на сеизмичната устойчивост.
SEISMIC QUALIFICATION OF ELECTRIC TRANSFORMERS –
CALCULATIONAL ASPECTS, METHODS AND RESULTS
Dimitar Stefanov*
Abstract
The aim of this paper is to summarized the 25-years experience of the author in the field of
transformer’s analysis. The two main methods for seismic qualifications are considered – analytical
and experimental. The problem of interaction between the soil, foundation and transformer is
discussed in details. There are comments about the main principals and criteria concerning the
experimental method of qualification. A detail procedure for investigation is described which
includes modeling, dynamic analysis – determination of the dynamic characteristics of the
numerical model, seismic analysis and determination of the capacity of the selected elements. The
procedure is successfully applied for many transformers, some comparisons of the received results
are given as well as conclusions and recommendations for increasing of the seismic safety.
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1 ВЪВЕДЕНИЕ
Сеизмичната квалификация на електрическите трансформатори е специфична задача,
която индустрията поставя пред сеизмичното инженерство. В зависимост от собственото си
тегло трансформаторите могат да се разделят на две основни групи – “леки” с тегло до 1000
кг. И “тежки” с тегло достигащо до стотици тонове. Това разделение е важно, тъй като то
определя избора на възможния метод за изследване. Леките трансформатори е възможно да
бъдат квалифицирани в лабораторни условия посредством изпитване на вибрационна маса
(shaking table) – Фиг.1. За тежките трансформатори (Фиг.2) се прилага методът на
квалификация чрез анализ.

Фиг.1 Изпитване на лек трансформатор

Фиг.2 Тежък трансформатор

2 СЕИЗМИЧНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Сеизмичната квалификация преминава през няколко основни етапи:
 дефиниране на сеизмичното въздействие;
 инженерен анализ на конкретната конструкция на т-ра;
 разработване на изчислителен модел, който да отразява характерните особености
на дадения вид т-р;
 сеизмичен анализ и оценка на капацитета на разглежданите конструктивни
елементи при зададеното сеизмично въздействие.
2.1 Сеизмично въздействие
Обикновено в практиката възникват два основни случаи. При първият случай се
поставя изискване квалификацията да се проведе със сеизмично въздействие, което може да
възникне за много голяма територия – например една държава. Този случай е типичен за
леките т-ри, които се произвеждат в големи количества и биха могли да се монтират на
произволно място в разглежданата страна. При втория възможен случай се поставя изискване
квалификацията да се проведе със сеизмично въздействие, което е специфицирано за
конкретна площадка. Този случай е типичен за тежките т-ри, които се проектират и
изпълняват за конкретна подстанция.
Обикновено Възложителят определя по какви нормативни документи (национални
норми, европейски норми или др.) да се определи сеизмичното натоварване. Във всички
случаи то се дефинира чрез максимално ускорение и съответен спектър на реагиране.
2.2 Инженерен анализ на конструкцията на т-ра
Конструкцията на всеки трансформатор се състой от голям брой отделни елементи.
Целта на инженерния анализ е да определи кои са основните елементи, които ще поемат
сеизмичното натоварване, кои са застрашените сечения и кои елементи са критични за
сеизмичното реагиране на съоръжението като цяло. Така например тежките т-ри се състоят
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както от изключително корави елементи (казан и активна част) така и от сравнително погъвкави елементи (радиатори и разширителен съд). Един особено важен въпрос е
закрепването на т-ра към земната повърхност. Леките т-ри се монтират най-често върху
стоманени или стоманобетонни носещи елементи (прътови или рамкови конструкции).
Тежките т-ри се монтират върху специално проектирани за тях стоманобетонни фундаменти
в два варианта. При първия вариант трансформаторът стъпва директно върху фундамента и
се анкерира с анкерни болтове. При втория възможен вариант т-рът се поставя върху
специални колесници, които се монтират върху стоманени релси, разположени върху горната
повърхност на фундамента. Въпросът за закрепването на т-ра е важен, тъй като от
досегашния световен опит е установено, че при силни земетресения най-често срещаната
повреда е обръщане на тежките трансформатори или падане на леките от техните опорни
конструкции.
2.3 Изчислителни модели
Развитието на изчислителните модели на трансформаторите в исторически план е
вървяло успоредно с развитието на изчислителната техника и инженерния софтуеар. Първите
механо-математични модели се основават на приемането, че казана на т-ра е безкрайно
кораво тяло, изолаторите и разширителя се разглеждат като конзоли, а подаването на земната
основа се определя по приблизителни формули. Постепенно моделите се усложняват и
понастощем основните елементи на т-ра се моделират с крайни елементи – казана, активната
част (Фиг.3), изолаторите, радиаторите и разширителния съд (Фиг.4). Дългогодишният опит
на автора показва, че е необходимо да се моделира и конструкцията на фундамента. Това
дава възможност по-прецизно да се отчете взаимодействието на системата трансформатор –
стоманобетонен фундамент - земна среда (Фиг.5).
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Фиг.3 Модел на активна част с гредови елементи

Фиг.4 Модел на разширител

Фиг.5 Комплексен модел (трансформатор и фундамент) с крайни елементи
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Влиянието на земната основа се отчита посредством еластични елементи (пружини) и
демпфери, като се взема под внимание възможността за транслационно и ротационно
движение на фундамента по време на земетресение [1].
2.4 Динамичен анализ
Динамичният анализ включва определяне на собствените честоти и форми на трептене
на изчислителния модел. При тежките трансформатори първите три или четири форми са с
преобладаващо влияние на взаимодействието със земната основа – Фиг.6. Препоръчително е
динамичния анализ да се провежда при включване на форми до 25-30 Hz, за да бъдат
обхванати по-важните локални форми, които съответстват на реагирането на изолаторите и
радиаторите. Внимателният анализ на собствените форми до голяма степен дава ориентация
за характерните особености на динамичното реагиране на изследвания т-р – Фиг.7.

Фиг.6 Взаимодействие с основата

Фиг.7 Реагиране на разширителя и изолаторите

2.4 Сеизмичен анализ
Анализът на сеизмичното реагиране може да се извърши или по спектрален метод или
чрез директно интегриране във времето (time history analysis). Спектралният метод е по-лесен
за приложение, тъй като се използва директно зададеният спектър на реагиране като входно
въздействие. Основният недостатък на метода е невъзможността за прецизиране на
затихването, което води до много консервативни резултати. За определени типове опорни
конструкции (стоманобетонни рамкови конструкции) получените усилия са толкова големи,
че възниква проблем с оразмеряване на отделните елементи.
Авторът препоръчва използването на метода на директно интегриране във времето.
Приложението на метода е по-сложно, тъй като по зададените спектри на реагиране е
необходимо да се генерира комплект от акселерограми, чиито спектри на реагиране да
„съответстват” на тези на входното въздействие – Фиг.6.
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Фиг.6 Генерирана акселерограма и сравнение на нейния спектър на реагиране със зададения
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Голямото предимство на метода е възможността да се дефинира различно затихване за
материала на трансформатора (стомана), за материала на фундамента (стоманобетон) и за
земната среда посредством т.н. композитно затихване (composite damping). Всичко това води
до по-прецизно изчисляване на стойностите на усилията от сеизмичното въздействие.
3 СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ СЕИЗМИЧНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ
Последователно ще се разгледат някои специфични особености при сеизмичната
квалификация на трансформаторите.
3.1 Радиатори
При тежките т-ри радиаторите се разполагат и по четирите страни на казана.
Независимо от разнообразните конструкции на радиаторите застрашените сечения са винаги
при горната и долна фланцева връзка с тръбите, излизащи от казана. В зависимост от
конструкцията на фундамента и цялостното реагиране на системата, най-големите усилия
(хоризонтални и вертикални) се получават за различни радиатори. Прецизното определяне на
капацитета на колекторните тръби на радиаторите в много случаи е затруднено поради
факта, че няма точна информация за якостните характеристики на материала.
Тръбите, излизащи от казана, който се включват към радиаторите е препоръчително да
имат укрепващи ребра (две хоризонтални и едно вертикално), тъй като обикновено
напречното сечение на тръбата е крайно недостатъчно за поемане на възникващите разрезни
усилия.
3.2 Разширителен съд
Разширителният съд е най-чувствителният елемент от трансформатора при сеизмично
въздействие и към неговото изследване трябва да се подхожда с особено внимание.
Съществуват различни конструктивни решения при които разширителят може да е
разположен надлъжно или напречно на капака, както и извън габарита на казана. Във всички
случаи обаче опорната конструкция е изпълнена от горещовалцувани профили.
Геометричните размери на тези елементи са такива, че трябва да се разглеждат като гредови
елементи. В някои случаи (при много висока сеизмичност на площадката) усилията от
сеизмично въздействие са толкова големи, че се налага използване на по-големи профили с
допълнително оребряване или дори поставяне на допълнителни диагонални елементи, които
да закоравят опорната конструкция – Фиг. 7.
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Фиг.7 Числен модел на разширител с допълнителни укрепващи диагонали
3.3 Изолатори
Изолаторите за високо и ниско напрежение най-често се поставят вертикално (или под
ъгъл) върху капака, но има и конструктивни решения при които са разположени
хоризонтално отстрани на казана. Като типични конзолни елементи изолаторите се
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проверяват на огъващ момент и срязваща сила (при сеизмично въздействие). Получените от
сеизмичния анализ разрезни усилия се сравняват с резултатите от т.н. конзолен тест (cantilever test), които са дадени в техническата документация на завода производител.
3.4 Връзка между трансформатора и фундамента
Тежките т-ри се монтират върху специални колесници (талиги), които се движат по
стоманени релси, закрепени върху стоманобетонните фундаменти. Дългогодишния опит на
автора недвусмислено показва, че при сеизмично въздействие съществува реална опасност от
обръщане на т-ра (завъртане около едната релса) и хлъзгане по направление на релсите (при
блокирани колела). Това налага разработване и монтиране на специални допълнителни
анкериращи устройства, които решават проблема с опасността от обръщане.
Леките (измерителните) т-ри се монтират на стоманобетонни или стоманени колони.
Получава се конзолна система с значителна височина и сравнително малка коравина за
хоризонтално направление. За да бъде такава система сеизмично квалифицирана е
необходимо допълнително укрепване, което най-често се изразява в обединяване на два (или
повече) фундамента чрез допълнителни диагонални или хоризонтални стоманени връзки.
4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представена е методика за сеизмична квалификация на електрически трансформатори.
Последователно са разгледани по-важните етапи като: дефиниране на сеизмичното
въздействие, инженерния анализ на изследваната конструкция, разработване на
изчислителни модели, динамичен и сеизмичен анализ. Методиката е успешно приложена за
различни страни (България, Румъния, Гърция, Исландия, Танзания, Венецуела, Ямайка) с
коренно различни геоложки условия на площадките на подстанциите и различни нормативни
документи за описание на сеизмичното въздействие [2,3]. Въз основа на обобщение на
всички резултати са формулирани изводи и са дадени конкретни препоръки за успешно
решаване на проблема със сеизмичното изследване на електрическите трансформатори.
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НЯКОИ КОМЕНТАРИ ВЪРХУ ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С
ВЪВЕЖДАНЕТО НА СИСТЕМАТА ОТ ЕВРОКОДОВЕ В БЪЛГАРИЯ
Д. Стефанов1, М. Кутева2, Е. Васева3
Резюме
Законодателното въвеждане на приложението на Еврокодовете в строителното
проектиране строго ограничава възможностите за продължително избирателно използуване
на затворените национални стандарти и налага усвояването на Еврокодовете като
задължителна нормативна база в повечето строителни инвестиционни проекти. В тази връзка
авторите коментират редица социално-икономически и екологически проблеми, които трябва
да бъдат решени в процеса на преход от действуващата национална към общоевропейската
нормативна база за проектиране. Анализирани са различни варианти за въвеждането на
Еврокодовете в България и е направена оценка на разходите, свързани с този процес.
Дискутирани са някои възможности за обединие на усилията на правителствени,
неправителствени и браншови организации за ефективно въвеждане на системата от
Еврокодове в България.
SOME COMMENTS ON THE PROBLEMS RELATED TO
THE EUROCODE ENDOSEMENT IN BULGARIA
D. Stefanov1, М. Кouteva2, Е. Vaseva3
Summary
The Eurocodes endorsement as national legislation for design limits significantly the
possibilities for long term selective use of the local national standards and requires the adoption of
the Eurocodes system as compulsory in most of the construction investment projects. In this respect
a number of open socio-economic problems, which are relevant to the transition period from local
national to the European legislation, are discussed. Different possibilities for the Eurocodes
adoption in Bulgaria are analyzed and the related costs are estimated. Some options for joint efforts
of governmental, non-governmental and branch organizations targeted on the efficient adoption of
the Eurocodes system in Bulgaria are discussed.
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1.

Въведение.

Еврокодовете обхващат изчерпателно всички принципни строителни материали (бетон,
стомана, дърво, зидария и алуминий), всички основни сфери на строителното инженерство
(основи на строителното проектиране, натоварване, пожари, геотехника, земетръс, т.н.) и
широк спектър от конструкции и съоръжения (сгради, мостове, кули и мачти, силози, т.н.).
Еврокодовете оценяват отговорността на регулиращите органи на властта във всяка
страна – членка и гарантира правото им да определят стойности от значение за сигурността
на национално ниво. Национално определените параметри (NDP) включват: стойностите
и/или класовете, когато EN Еврокодът допуска алтернативи; стойностите, които се
използват, когато в EN Еврокода е дадено само означение; процедурата, която трябва да се
използва, когато в EN Еврокода са дадени алтернативни процедури; решения относно
прилагането на информационни приложения; позоваване на допълнителна информация,
която не противоречи на Еврокода и подпомага използването му; сеизмични и климатични
карти и др.
Законодателното въвеждане на приложението на Еврокодовете строго ограничава
възможностите за продължително избирателно използуване на затворените национални
стандарти и налага усвояването на Еврокодовете като задължителна нормативна база в
повечето строителни инвестиционни проекти. В рамките на работата по въвеждането на
Еврокодовете в инженерната практика възникват редица социално-икономически и
екологически проблеми, по-важните от които са:
 Коректен технически превод на нормативните документи;
 Разработване на всички необходими национални приложения;
 Необходимост от разработване на ясни, лесни за ползуване тълкувателни
материали и ръководства за приложение на Еврокодовете с включени примери;
 Начини за разпространение / достъп до различни информационни материали;
 Необходимост от популяризиране на дейността и отговорностите на ТК56 като
формация за изясняване на технически неясноти и запитвания, свързани с
текстовете на Еврокодовете и като връзка с международните институции (JRC) за
изясняване на тези проблеми;
 Определяне на преходен период, в който в зависимост от заданието на инвеститора
е възможно избирателно прилагане на (А) Ерокодовете или (Б) Националните
норми за проектиране;
 Необходимост от координация и взаимодействие между отговорните институции и
организации за разработване и провеждане на единна образователна политика,
ориентирана към въвеждането на новите общоевропейски стандарти;
 Необходимост от задължително познаване и използуване на европейските
продуктови стандарти;
 Социално икономически ефекти от въвеждането на новите нормативни документи:
завишаване на производствените разходите на всички участници в инвестиционния
строителен процес във връзка с въвеждането и използването на Еврокодовете –
инвеститори, проектанти, строители, надзор, общинска администрация, краен
потребител;
 Поддържане и еволюция/развитие на Еврокодовете;
 Екологически ефекти свързани с необходимостта от повишаване на енергийната
ефективност и живота на конструкциите.
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2.

Кратък преглед на публикуваните сравнителни критични анализи на
Еврокодовете, националните приложения и действуващата нормативна
уредба. Дискусионни проблеми, свързани с въвеждането и прилагането на
Еврокодовете и националните приложения към тях.

Резултати от сравнителни критични анализи на Еврокодовете са дискутирани на
различни научни и дискусионни форуми, последните от които са: (а) Конференция
“Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете”, DCB
2010, гр. Варна 2010; (б) 2-ри Балкански семинар по сеизмично инженерство, 6-7.10.2011,
КИИП – София и (в) Дискусионна кръгла маса, 28.10.2011г., НИГГГ-БАН.
Процедурите за проверка в Еврокодовете се основават на концепцията за гранични
състояния, използувана заедно с частни коефициенти на сигурност. Еврокодовете позволяват
проектиране с вероятностни методи, проектиране с участието на изпитвания и предлагат
упътване за използуване на тези методи. Отчетените печатни и редакционни грешки в
Еврокодовете, заедно с технически поправки и промени в Националните приложения,
включително нови стойности на коефициенти, се публикуват в специални документи,
наречени Коригендуми. Непреведените текстове на Коригендумите се предоставят безплатно
от БИС на клиенти, закупили вече основните стандарти. Предстои да се изясни процедурата
за своевременно превеждане и разпространение на преведените Коригендуми на национално
ниво. Общоприето мнение на колегията строителни инженери изразява необходимостта от
разработаването на ясни и практични тълкувателни материали, които да улеснят
възприемането на сложните в редакционно отношение текстове на Еврокодовете.
В България въвеждането на Еврокодовете се осъществява регулаторно с Наредбата за
проектиране на сгради и съоръжения с Еврокодовете, която предвижда европейските
стандарти да бъдат единствени стандарти за строително проектиране у нас след изтичането
на двегодишния преходен период. Нерегулаторните пазарни механизми у нас са вече в
действие по отношение на отварянето на европейския строителен пазар и повишената
конкурентноспособност на българските строителни инженери, познаващи и ползуващи
Еврокодовете в своята работа.
В процеса на въвеждане на Еврокодовете в българската проектантска и строителна
практика изникват редица технически въпроси, свързани с:
(а) конкретни текстове и фомулировки в Еврокодовете;
(б) определянето на натоварването на строителните конструкции и съоръжения;
(в) геотехнически проблеми; (г) общи положения за строителни конструкции;
(д) специфични пропуски и неясноти по отношение на различни видове строителни
конструкции;
(е) пожарната безопасност;
(ж) процедурата за отправяне на технически запитвания и предложения и получаване
на съответни отговори, отнасящи се до Еврокодовете;
(з) Мандатът на Европейската комисия М/466 “Програмен мандат към CEN в областта
на конструктивните Еврокодове”.
3.

Качествена оценка на всички съществени икономически, социални и
екологични разходи, произтичащи от въвеждането на системата еврокодове.

Въвеждането на системата Еврокодове за строително проектиране засяга пряко или
косвено всички страни - участници в строителния инвестиционен процес (възложители,
строители, проектанти, консултанти, физическите лице упражняващи технически контрол за
част ”Конструктивна”, технически ръководители, доставчици на материали, крайни
потребители на строителния продукт) и предполага съществени икономически, социални и
екологични разходи, които са резюмирани в таблица 1.
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ГражданинКлиент-потребител
на строителната
услуга/ продукт

Консултант

Доставчици

строител

Превод и разпространение на техническата
документация
Обучение на кадри – студенти и действуващи
инженери
Временно повишаване на цените на проектантските
услуги
Завишаване на количеството вложени строителни
материали /предварителна качествена оценка след
консултации, подлежи на подробен анализ като част
от стандартната оценка на въздействието от
въвеждането на Наредбата/
Повишена цена на крайния строителен продукт
/Повишена сигурност и качество на крайния
продукт/

проектант

РАЗХОДИ

възложител

Участници в
строителния инвестиционен
процес

Технически
контрол
Строителен надзор

Таблица 1. Качествена оценка на разходите свързани с въвеждането на Еврокодовете

Х

Х

На основата на сравнителен анализ на различните възможности за въвеждане на
системата Еврокодове в проектантската практика у нас, резюмирани в таблица 2, бе взето
решение за двугодишен преходен период, през който паралелно действуват двете
нормативни уредби и инвеститорът има право на избор на стандарт за проектиране.
4.

Качествена оценка на съществените икономически, социални и екологични
ползи от предприемането на съответното действие.

Еврокодовете подкрепят политиката за единен европейски пазар със свободно
движение на хора, стоки и услуги в сферата на строителството. Общите икономическите
ползи от въвеждането и прилагането на Еврокодовете, както и ползите за гражданитепотребители и бизнеса свързани с участието в единния европейски пазар касаят:
 достигане на унифицирано ниво на безопасност и поведение на конструкциите в
различни европейски региони чрез осигуряване на общи проектни критерии и
методи за спазване на специфичните изисквания за механично съпротивление,
устойчивост и пожарна безопасност, включително аспекти за дълготрайност и
икономии;
 осигуряване на общо разбиране между собственици, брокери и купувачипотребители, проектанти, предприемачи и производители;
 улесняване на обмена на строителни услуги, както и на маркетинга и използуването
на строителни материали и елементи;
 създаване на възможност за разработването на общи инструменти за проектиране и
програмно осигуряване;
 нарастване на конкурентноспособността на българските строителни фирми
(проектанти, строители, производители на различни строителни материали и
продукти) в европейски и световен мащаб;
 осигуряване на обща европейска база за изследване и развитие;
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Таблица 2. Възможни варианти на въвеждане на Еврокодовете
No

Описание на варианта

1

Без промяна в
политиката, т.е.
невъвеждане * на
предлаганата мярка

Предимства
Избягване
на
всякакви
сътресения
(социалноикономически
и
психологически) във връзка със
смяна
на
действуващите
стандарти за проектиране

Недостатъци
 Слаба конкурентноспособност
на българските строителни
инженери
и
строителни
продукти
на
общо
европейския и на световния
пазар.

* не подлежи на подробно описание и анализ поради задължителния
характер на законодателното въвеждане на приложението на
Еврокодовете в Р България като страна-членка на ЕС
2

Шоково
преминаване
към новата нормативна
база с ясна отмяна на
действуващите в момента
национални нормативи и
приемане
на
Еворокодовете
като
такива.

Изключване на опасностите и
проблемите,
свързани
с
възможностите за смесване на
двата
типа
нормативи
в
проектантската практика.

 Намаляване
на
конкурентноспособността на
средните
и
малки
проектантски
бюра
и
консултантски фирми, поради
необходимостта от незабавни
инвестиции
за
бърза
преквалификация
на
персонала.

3

Преходен период от 2
години,
през който
паралелно
действуват
двете нормативни уредби
и инвеститорът има право
на избор на стандарт за
проектиране

Препоръчителен
от
Европейските институции;
Възможност за постепенното
запознаване
на
различните
генерации строителни инженери
със системата на Еврокодовете
и националните приложения в
разумни срокове;
Възможност за своевременни
предложения за промени в
Националните приложения;
Възможност за своевременно
въвеждане на Коригендуми;

 Необходимост
от
разработване на необходимите
тълкувателни документи в
кратки срокове;
 Набавянето на стандартите и
съответните
тълкувателни
документи;
 Необходимост
от
бързо
обновяване
на
учебните
програми за професионалните
училища и ВУЗ на основата на
новата нормативна база;
 Необходимост от широка и
ефективна програма от след
дипломни квалификационни
курсове.

4

Преходен
период
2 години (3-5 години),

Възможност за по-плавно и
постепенно преодоляване на
всички проблеми, възникващи в
процеса на въвеждане на новите
стандарти.

 Опасност
от
прекалено
забавяне на процеса на
въвеждане на Еврокодовете в
аспекта
на
Програмния
Мандат М/466 на ЕК към
CEN
в
областта
на
конструктивните Еврокодове.

5.

>

Заключения и препоръки.

Въвеждането на общоевропейските стандарти за проектиране на строителни
конструкции и съоръжения е важна стъпка в процеса на евроинтеграцията на строителните
инженери в България в единния европейски пазар на строителни услуги и продукти.
Съгласно ръководство L на ЕК (Guidance Paper L), съгласно Директива 89/106/EEC за
строителните продукти: въвеждане и прилагане на Еврокодовете и инструкция L2,
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/doc/WS2008/L2_Eurocodes_Getting_prepared.pdf, въвеждането
на Еврокодовете изисква:
 Обучение на персонала на съответните институционни органи и професионално
обучение на строителните инженери като отговорно задължение на строителната
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индустрия в тясно сътрудничество с националните законодателни органи и
институти по стандартизация; В тази връзка е необходимо разработването на
задълбочена квалификационна програма за непрекъснато професионално обучение
и развитие на участниците в строителния инвестиционен процес.
 Университетското обучение да въвежда като норма новите Европейски стандарти с
адаптирани за целта учебни програми, разработени учебници, помагала и
образователни програмни продукти, основаващи се на принципите и правилата на
Еврокодовете.
 Популяризирането на новата нормативна уредба трябва да бъде организирано на
различни нива на взаимодействие между институциите и участниците в
строителния инвестиционен процес чрез: (а) разпространението на общо
въвеждащи разбираеми информационни материали; (б) разработване технически
помагала и тълкувателни материали към Еврокодовете; (в) наръчници, включващи
решени примери; (г) осигуряване на достъп до основни документи, касаещи
Еврокодовете и Националните приложения или извадки от тази документация;
(д) обучаващи специализирани програмни продукти; (е) интернет технологии.
 В рамките на процеса на въвеждане на общоевропейските страндарти, ЕК
подпомага; (а) провеждането на регионални семинари за подпомагане на новите
страни-членки и страните – кандидат – членки на ЕС; (б) публикуването на
брошури и други информационни материали; (в) събиране на класификация на
ръководства, наръчници и помощна материали за проектанти; (г) улеснява
разработването на национални материали; (д) подкрепя и улеснява обмяната на
информация между страните-членки на ЕС; (е) организира и поддържа
специализирана интернет платформа на Ерокодовете за обмяна и разпространение
на обучаващи и популяризиращи материали: http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu.
На национално ниво в Р. Бъгария, Наредбата за проектиране на строителни
конструкции на сгради и съоръжения чрез прилагане на Еврокодове е навременна и
необходима във връзка със законодателното въвеждане на Еврокодовете като задължителна
нормативна база за проектиране и изпълнение на строителни конструкции в рамките на
Директива 89/106/ЕЕС. Наредбата коректно не допуска смесване на проектирането по
Еврокодовете с националните нормативни актове. Преходните разпоредби, ал.3, осигуряват
максимална сигурност и надежност при проектиране на строителните конструкции в
случаите, когато не са определени национални параметри.
В тази връзка е необходимо: (А) браншовите организации, КИИП, НТС съвместно с
МРРБ да потърсят възможности за включване в подходящи Европейските рамкови програми
на различни министерства като Министерството на труда и социалната политика,
Министерство на образованието, науката и младежта, Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма за финансиране на проекто-програмата за ефективно въвеждане на
Еврокодовете в България и (Б) да се потърсят и популяризират начини за осигуряване на
финансова подкрепа (Европейски фондове за подпомагане) на малките и средни
проектантски фирми за набавяне на лицензирани програмни продукти.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ И МЕСТНАТА ЕРОЗИЯ ПРИ
ОПОРИТЕ НА МОСТА НАД Р. ПЯСЪЧНИК НА ОБХОДЕН ПЪТ НА С. ТРУД
Сава Тачев1
Резюме
В статията са представени резултати от хидравлични и морфоложки изследвания във
връзка с новопроектирания мост над р. Пясъчник на обходен път на с.Труд.
Накратко е описана конкретната ситуация и резултатите от проведени хидравлични
изчисления за скоростното поле на течението в зоната на моста при преминаване на високи
води. Същите са използвани за определяне на максималния размер на очакваната местна
ерозия при опорите.
Представени са получените по няколко метода стойности за размера на равновесната
местна ерозия, както и времето необходимо за нейното достигане. Направено е сравнение и
коментар относно резултатите.

STUDY OF THE HYDRAULIC PARAMETERS OF LOCAL EROSION AROUND
THE PIERS OF A BRIDGE AT RIVER PYASACHNIK BY THE CROSSING
WITH LOCAL ROAD NEAR TRUD VILLAGE
Sava Tachev1
Abstract
The results of a hydraulic and morphologic study of a new designed bridge on river
Pyasachnik are presented in the article.
The actual situation and the results of a hydraulic study of the velocity field around the piers
are briefly described. The same are used for estimation of the maximum size of the local erosion
around the bridge piers.
The values of the equilibrium local erosion, calculated with different methods, as well as the
time for it’s development are presented. The results are compared and commented.
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Ас. инж. Сава Тачев, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Катедра “Хидравлика и
Хидрология, 1046 София, бул. “Христо Смирненски” 1, sava371@abv.bg
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ВЪВЕДЕНИЕ
Взаимодействието между мостовите опори и речното дъно е твърде сложен процес и
много често води до размер на местната ерозия около мостовите опори надвишаващ
дълбочината на фундиране. В хидротехническата практика са известни многобройни
технически решения за борба с ерозията при мостовите съоръжения. Изборът на мястото и
типа на съоръженията за предпазване от развитие на дънната ерозия зависи от конкретните
хидравлични и геоморфоложки условия, които най-често са причина за неустойчивост на
дъното. На този проблем за съжаление не винаги се обръща достатъчно внимание.
Проблемът е много повече речен – хидравлика и морфология, отколкото на мостовата
конструкция.
В настоящото изследване се определят хидравлични и морфоложки изследвания във
връзка с новопроектирания мост над р. Пясъчник на обходен път на с.Труд. Като найнеблагоприятни са разгледани няколко случая на преминаване на високи води с различна
вероятност за повторение. Направена е оценка за степента на приложимост на някои от
съществуващите емпирични и теоретични зависимости.
ХИДРАВЛИЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ
Хидравличните изчисления, които се съдържат в настоящото изследване са
реализирани с помощта на математическия модел HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center River Analysis System) версия 4.1, разработен от корпуса на военните инженери на САЩ
(U.S. Army Corps of Engineers). Този модел е наследник на модела HEC-2, разработен в края
на 60-те години на 20-ти век в Центъра за хидроложки изследвания HEC (Hydrologic
Engineering Center), който е съставна част от корпуса на военните инженери на САЩ (U.S.
Army Corps of Engineers). От неговото създаване през 1964 моделът перетърпява
непрекъснато развитие и усъвършенстване за да се стигне до неговата последна версия от
2010 година, която носи названието HEC-RAS 4.1.
При стационарен режим, какъвто е възприет в настоящето изследване, процесът на
изчисление се основава на интерактивно решаване на еднодименсионалното уравнение на
енергията (уравнението на Бернули) с помощта на метода на стандартната стъпка (Chaudry,
1993).
Моделът дава възможност за изчисляване на редица хидравлични параметри на
течението, като дълбочина (кота на свободната водна повърхност), кота на енергийната
линия, наклон на триене, скорост на течението, критичната дълбочина и хидравличния
режим на течнието във всяко изследвано сечение.
Освен това съществува възможност за изчисляване на ерозията при мостове, като за
целта се използва даденото в HEC-18 модифицирано уравнение на Colorado State University
(CSU), в което се включват коефициенти за влиянието на формата на речното легло и
размера на материала.
ys/y1= 2.0 K1 K2 K3 K4 (a/y1) 0.65 Fr10.43
където:
ys = дълбочина на изравяне,
y1 = дълбочина на потока непосредствено преди опората,
K1 = коеф. зависещ от носовата форма на мостовата опора,
K2 = коеф. зависещ от ъгъла на атака на течението,
K3 = коеф. зависещ от съсътоянието на леглото,
K4 = коеф. зависещ от размера на наносите,
a = широчина на опората,
L = дължина на опората,
Fr1 = число на Фруд,
V1 = средна скорост на потока пред опората,
g = земно ускорене (9.81 m/s2).
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При сравнението на това уравнение с полевите данни на USGS е установено, че
изчислената чрез него дълбочина на изравяне е в полза на сигурността. Уравнението е
приложимо както за чисти води, така и при мътни води.
По-долу са представени резултати от направените хидравлични изчисления с цел
проверка на пропускната способност на река Пясъчник в границите на изследвания участък
вкл. новопроектирания мост и за скоростното поле на течението в зоната на моста при
преминаване на високи води.
С цел коректното представяне на напречното сечение на речното легло и надлъжния
наклон в зоната на моста е извършено геодезично заснемане на актуалното състояние на
речното корито. Въз основа на топографските снимка на участъка са изготвени 10 напречни
профили (Фигура 1). Изследваният участък е с дължина от около 183,00 m, като участъка над
моста е с дължина около 106,00 m, а участъкът след моста е около 65,00 м. след него.
Речното корито е коригирано с широчина на дъното около 25,00 m. Средният надлъжен
наклон на дъното на реката в границите на учасъка е 0.0031.
При хидравличните изчисления са използвани стойности на коефициента на
грапавината във формулата на Манинг: n=0.033 за зоната на основното речно легло и 0,040
за заливаемите при високи води речни тераси, като последните са оценени въз основа на
оглед на съществуващото положение и сравнителен анализ с литературни данни и резултати
от аналогични изследвания. (Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural
Channels and Flood Plains United States Geological Survey Water-supply Paper 2339,
G. J. Arcement, Jr., V. R. Schneider, USGS). Граничните условия за хидравличните изчисления
са зададени чрез нормалната дълбочина съответстваща на средния наклон на участъка.
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Фигура 1 – Схема на изчислителния участък от р. Пясъчник в зоната на моста
В Таблица 1 са показани оразмерителните максимални водни количества с характерни
обезпечености, които са използвани при проведените изчисления.
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Таблица 1
Qmax p [m3/s] Створ на моста
177.18
114.36
77.44

P [%]
0.1
1
5

На Фигура 2 е показан надлъжен профил на изследвания участък от река Пясъчник с
изчислената линия на свободната водна повърхност за водни количества с вероятност за
превишение съответно 5%, 1% и 0,1 %.
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Фигура 2 - Надлъжен профил с изчислената линия на свободната водна повърхност
за водни количества с вероятност за превишение съответно 5%, 1% и 0,1
На фигура 3 са показани изчислените коти на водните нива непосредствено преди
моста за за водни количества с вероятност за превишение съответно 5%, 1% и 0,1 %.
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Фигура 3. Напречен профил с изчислените коти на водната повърхност за характерните
оразмерителни водни количества при профила (сечението) над моста.
От представените резултати се вижда, че новопроектираният мост разполага с
достатъчна проводимост (има запас 1,80м.) за провеждане на нормативна висока вълна с
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вероятност за превишение р=0,01. При преминаване на висока вълна с вероятност за
превишение р=0,001 също има достатъчен запас, който е повече от 1,35 м.
Речното корито в изследвания участък също притежава достатъчна хидравлична
проводимост за да е в състояние да пропусне нормативните високи води. При преминаване
на висока вълна с вероятност за превишение р=0,01 запасът до короната на дигите е между
0,50 и 0,60 м. При висока вълна с вероятност за превишение р=0,001, водното ниво достига
до короната на дигата.
Средните скорости на течението в зоната на моста съответно за трите характерни
оразмерителни водни количества са дадени в Таблица 2
Таблица 2
P [%]
0.1
1
5

Qmax p [m3/s] Створ на моста
177.18
114.36
77.44

Средна скорост V [m/s]
1.91
2.23
2.63

Число на Фруд Fr
0.54
0.57
0.61

Извършени са и изчисления с цел определяне на максималната местна ерозия в зоната
на моста при трите характерни водни количества (Q5% , Q1%, Q0.1%.). Речното дъно се състои
от разнозърнести пясъци примесени с чакъл, леко заглинени.
За изчисленията са приети d50% =5,00mm, a d85% =30,00mm.
На фигури 4, 5 и 6 са е показан профил през моста, на който се вижда изчислената
местна ерозия при опорите, съответно при преминаване на Q5% , Q1%, Q0.1%.
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Фигура 4. Местна ерозия при моста за Q5% = 77,44 m3/s
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Фигура 5. Местна ерозия при моста за Q1% = 114,36 m3/s
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Фигура 6. Местна ерозия при моста за Q0.1% = 177,18 m3/s
Таблица 3
Местна ерозия [m]
Стълб 1
Стълб 2
0.82
0.84
0.90
0.91
1.00
1.03

Водно количество
Q5% = 77.44 m3/s
Q1% = 114.36 m3/s
Q0.1% = 177.18 m3/s

Получените дълбочини за местната ерозия около опорите са сравнени и с тези
определени по теоретико-експерименталния метод на СОЮЗДОРНИИ, получен въз основа
на голямо количество натурни замервания и данни от едромащабни опити за различни реки.
При този метод се въвежда т.нар. дънна размътваща (засмукваща) скорост, която по
абсолютна стойност е значително по-голяма (до 2 пъти) от неразмътващата скорост.
Причината е в това, че за размътване на наносите и пренасянето им от локалната яма е
необходима по-голяма енергия в сравнение със случая, когато тези наноси само се
преместват от течението.
Големината на дънната размътваща (засмукваща) скорост се дава от израза:

VB  3 g..H

(3)

където ω е хидравличната едрина на частиците, Н – дълбочината на течението пред
мостовата опора.
Резултантният вектор на скоростта VR сключва с вертикалата ъгъл φ,

V (d / H ) x
V
V
tg 


,
x
VB
VB (d / H ) VB

(4)

където d e представителния диаметър на фракцията дънни частици;
За да се определи представителния диаметър се построява гранулометричната крива, от
която се отчитат d50% и d85%. Пресмята се отношението d85%/d50%=?
Ако d85%/d50% ≤ 1,20 – наносите са еднородни и се използва d50%;
Ако d85%/d50% > 1,20 – наносите са нееднородни и се използва d85%;
Определя се V0, която е граничната неразмиващата скорост чрез израза:

Vo  3,6. 4 H .d

(5)

Ясно е, че се въвежда понятието средна размътваща (засмукваща) скорост, която се
пресмята от израза:
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VB  3 g..H ( H / d ) x

(6)

V – средната скорост на течението;
х – степенен показател, чиято стойност е около х = 0,06;
VB – средната размътваща (засмукваща) скорост;
Максималната стойност на местния размив h при мостова опора, разположена върху
пясъчна основа се определя по една от следните зависимости:
1. Когато средната скорост V>V0:
n

V 
(7)
h  1.1 b.H   .kф .k
 VB 
където:
b е широчината на опората;
Н – дълбочината на течението под опората;
V – средната скорост на течението под опората;
VB – средната размътваща (засмукваща) скорост;
kф – коефициент, отчитащ формата на опората;
kα – коефициент, отчитащ ъгъла на атака на течението спрямо оста на опората;
Отделните величини в горната формула се определят както следва:
n  0,50  0, 25.

V
;
VB

(8)

VB  3 g..H – дънна размътваща (засмукваща) скорост (9)
където:
ω е хидравличната едрина на частиците със среден за фракцията диаметър;
d и тук e среднотежестният диаметър на фракцията дънни частици;
kф се определя от номограми, (Казаков и др. 1993).
2. Когато средната скорост V е по-малка от V0, величината h (максималната
дълбочина на ерозионната яма около мостовата опора) се пресмята от зависимостта:

h  1,1.b0.6 .H 0.4 .(V / VB )n .kф .k

(10)

Максималните дълбочини на ерозионните ями около мостовите опори изчислени по
горната методика са показани в Таблица 4:
Таблица 4
Местна ерозия [m]
Стълб 1
Стълб 2
1.26
1.21
1.32
1.27
1.39
1.35

Водно количество
Q5% = 77.44 m3/s
Q1% = 114.36 m3/s
Q0.1% = 177.18 m3/s

Проведени са изчисления и по формулата на Froehlich (1988),

hmax
 B' 
 0,32 K *  
h
a

0 , 62

h
 
a

0 , 46

Fr

0, 2

 a 


 d 50 

0 , 08

1

К* - коефициент зависещ от формата (К*=1)
Изчислените по формулата на Froehlich (1988) максимални дълбочини на ерозионните
ями около мостовите опори са дадени в Таблица 5:
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Таблица 5
Местна ерозия [m]
Стълб 1
Стълб 2
2.32
1.80
2.90
2.38
3.77
3.23

Водно количество
Q5% = 77.44 m3/s
Q1% = 114.36 m3/s
Q0.1% = 177.18 m3/s

Проведени са изчисления и по формулата на Е. М. Лаурсен – А. Точ (1956 г.)
hmax
H
 1,5  
B
B

0,3

H – дълбочина на течението;
В – широчина на мостовата опора.
Изчислените по формулата на Е. М. Лаурсен – А. Точ (1956 г.) максимални дълбочини
на ерозионните ями около мостовите опори са дадени в Таблица 6:
Таблица 6
Местна ерозия [m]
Стълб 1
Стълб 2
1.69
1.58
1.80
1.71
1.94
1.86

Водно количество
Q5% = 77.44 m3/s
Q1% = 114.36 m3/s
Q0.1% = 177.18 m3/s

Проведени са изчисления и по формулата на А. Н. Варцелиотис (1960 г.)
 q2 3 
H h
 1, 43 

b
 b 

0,72

; q  h.v

H – дълбочина на течението;
b – широчина на мостовата опора;
Изчислените по формулата на А. Н. Варцелиотис (1960 г.) максимални дълбочини на
ерозионните ями около мостовите опори са дадени в Таблица 7:
Таблица 7
Местна ерозия [m]
Стълб 1
Стълб 2
1.26
1.28
0.97
1.04
0.59
0.70

Водно количество
Q5% = 77.44 m3/s
Q1% = 114.36 m3/s
Q0.1% = 177.18 m3/s

Проведени са изчисления и по формулата на К. К. Инглис (1939 г.)
0,78

 q2 3 
H h
 1, 70 
 ; q  h.v
b
 b 
H – дълбочина на течението;
b – широчина на мостовата опора;
Изчислените по формулата на К. К. Инглис (1939 г.) максимални дълбочини на
ерозионните ями около мостовите опори са дадени в Таблица 8:
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Таблица 8
Местна ерозия [m]
Водно количество
Стълб 1
Стълб 2
3
Q5% = 77.44 m /s
1.97
1.89
Q1% = 114.36 m3/s
1.98
1.94
3
Q0.1% = 177.18 m /s
1.65
1.67
Проведени са изчисления и по формулата на Shen, Schneider and Karaki (1969)
zmax  0,00022.Re0,619

Изчислените по формулата на Shen, Schneider and Karaki (1969) максимални дълбочини
на ерозионните ями около мостовите опори са дадени в Таблица 9:
Таблица 9
Местна ерозия [m]
Водно количество
Стълб 1
Стълб 2
3
Q5% = 77.44 m /s
2.11
1.84
Q1% = 114.36 m3/s
2.17
1.94
3
Q0.1% = 177.18 m /s
2.28
2.10
Направено е сравнение на получените резултати изчислени по различните зависимости
от техническата литература (Таблица 10 и Фигури 7, 8 и 9).
Таблица 10

Q,
[m3/s]

Максимална дълбочина на изравяне [m]
Shen,
Е. М.
А. Н.
Стълб HEC- СОЮЗ Schneider Froehlich К. К.
Лаурсен
Инглис Варцелио- – А. Точ
No
18 ДОРНИИ and Karaki (1988) (1939
г.) тис (1960 г.) (1956 г.)
(1969)
1

Стълб 1
77,44 Стълб 2
Стълб 1
114,36 Стълб 2
Стълб 1
177,18 Стълб 2

2

0,82
0,84
0,90
0,91
1,00
1,03

3

1,26
1,21
1,32
1,27
1,39
1,35

4

2,11
1,84
2,17
1,94
2,28
2,10

5

2,32
1,80
2,90
2,38
3,77
3,23

6

1,97
1,89
1,98
1,94
1,65
1,67

7

1,26
1,28
0,97
1,04
0,59
0,70

1,69
1,58
1,80
1,71
1,94
1,86

Сравнение на получените максимални дълбочини на изравяне за Q 5%=77,44m 3/s

Дълбочина на изравяне [m]

2,50

2,00

1,50

Стълб 1
Стълб 2

1,00

0,50

0,00
1

2

3

4
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6

7

Формула No:

Фигура 7. Сравнение на получените максимални дълбочини на изравяне за Q5%=77,44m3/s
596

Сравнение на получените максимални дълбочини на изравяне за Q 1%=114,36m 3/s

Дълбочина на изравяне [m]

3,50
3,00
2,50
2,00

Стълб 1
Стълб 2

1,50
1,00
0,50
0,00
1
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6

7

Формула No:

Фигура 8. Сравнение на получените максимални дълбочини на изравяне за Q1%=114,36m3/s
Сравнение на получените максимални дълбочини на изравяне за Q 0,1%=177,18m 3/s

Дълбочина на изравяне [m]

4,00
3,50
3,00
2,50
Стълб 1

2,00

Стълб 2

1,50
1,00
0,50
0,00
1

2

3

4

5

6

7

Формула No:

Фигура 9. Сравнение на получените максимални дълбочини на изравяне за Q0,1%=177,18m3/s
Представени са резултати за времето за достигане на равновесната стойност на
местната ерозия изчислена по формулите на СОЮЗДОРНИИ (за максималната получена по

този метод стойност на местната ерозия – 1.39 m). При тънки мостови опори ( b ho  1 )
максималната дълбочина на изравяне може да бъде представена чрез следната зависимост,
която е валидна за всички фази на процеса на изравяне, при условие че


hm
 1 e
hm,e


b  t 
ln 1
.
 h t 
m ,e   1 


където: b - широчината на опората (m);
ho - дълбочина на течението пред опората (m);
t - време (s);
t1 – моментът, в който hm  b ;
hm - максимална дълбочина на изравяне в даден момент (m);
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hm,e  b

:

hm,e - максимална дълбочина на изравяне във фазата на равновесие (m);

 - коефициент (-),   0.2  0.4 .
Връзка между времето и местното изравяне
1,60
1,40

Изравяне /м/

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0

20

40

60

80

100

Време /часа/

Фигура 10. Връзка между времето и местното изравяне
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От направената съпоставка на изчислените максимални стойности на местната ерозия
оклоло мостовите опори може да се направи изводът, че формулата на Froehlich, дава
относително консервативни резултати (максимална дълбочина на изравяне 3.77 m), докато
по формулите на СОЮЗДОРНИИ и А. Н. Варцелиотис се получават значително по-малки
дълбочини на ерозионната яма (дълбочина на изравяне около 1.20 m). Получените резултати
от модела HEC-RAS чрез уравнение CSU са най-близки до тези на СОЮЗДОРНИИ и
А. Н. Варцелиотис и са около 0.90 m.
От направените изчисления за определяне на времето необходимо за достигане на
равновесната стойност на местната ерозия около мостовите опори се вижда, че същата се
достига след около 4 денонощия (100 часа), а на 20-тия час се достигат около 90% от
очакваната равновесна стойност.
От направените в настоящия доклад изследвания може да се заключи, че проблемът за
определяне на максималната дълбочина на изравяне при мостови опори е доста комплексен и
зависи от редица фактори. В същото време зависимостите, които се препоръчват в
техническата литература се различават значително по форма и размери на прогнозируемите
величини, както и получените по тях резултати не са еднозначни. С оглед на всички
констатации може да се счита, че модела HEC-RAS е подходящ за приложение за условията
на вътрешните български реки при определяне на максималната дълбочина на изравяне при
мостови опори, въпреки това по преценка на проектанта на фундаментите на моста би могло
да се предвиди и определен запас.
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НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ
БДС EN 1998-3 ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ
НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ
Марина Трайкова1, Таня Чардакова2
Резюме
Възстановяването и усилването на съществуващи стоманобетонни конструкции
представлява важен сегмент в строителната практика. Проблемът е особено актуален
предвид на факта, че поради различни причини (неправилно проведени преустройства и
реконструкции, амортизация и повреди, допуснати грешки в процеса на проектиране и
строителството и др.) една голяма група конструкции са с намалена носимоспособност за
хоризонтални (сеизмични) и/или вертикални товари.
Докладът разглежда някои актуални проблеми и затруднения, свързани с прилагането
на европейския стандарт БДС EN 1998-3 (ЕС 8: Проектиране на конструкции за сеизмични
въздействия; Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради), както и насоки и
предложения за тяхното преодоляване.

SOME PROBLEMS OF APPLICATION OF THE EUROPEAN STANDARD EN 1998-3
FOR RETROFITTING AND STRENGTHENING OF RC STRUCTURES
Marina Traykova1, Tanya Chardakova2
Abstract
Retrofitting and strengthening of existing RC structures is an important part of civil
engineering, especially considering the significant number of buildings that have suffered, for
different reasons (modifications and rehabilitations improperly carried out, damages, mistakes in
the design and construction process, etc.), reduction of bearing capacity for either seismic or gravity
loads.
This paper presents some problems and difficulties in the application of the European
standard EN 1998-3 (Еurocode 8: Design of structures for earthquake resistance; Part 3:
Assessment and retrofitting of buildings), as well as some guidelines and proposals for pulling
through.
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1. Въведение
Оценката на състоянието на конструкциите, възможностите за провеждане на
реконструкции, преустройства, възстановяване, усилване и др., след обнародването на
“НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 29.12.2011 г. за проектиране на строителните конструкции на
строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни
конструкции” в сила от 06.01.2012 г., издадена от Министерството на регионалното развитие
и благоустройството насочва вниманието и усилията на конструкторите към прилагането на
препоръките и изискванията на БДС EN 1998-3 (ЕС 8: Проектиране на сгради за сеизмични
въздействия, част 3: Оценяване и усилване на сгради).
Стандартът БДС EN 1998-3 се отнася до конструктивните аспекти на сеизмичната
оценка и възстановяване/усилване на конструкциите на сградите. Приложението на
БДС EN 1998-3 е в основата на националните (в частност българската) програми за
намаляване на сеизмичния риск.
Областта на приложение на БДС EN 1998-3 е следната:
 дава критерий за оценка на сеизмичното поведение на съществуващи отделни
конструкции
 описва подхода за избор на необходимите мерки за коригиране;
 установява критерии за проектирането на мерките за възстановяване/усилване (т.е.
концепция, анализ на конструкцията, включващ мерките за интервенция,
окончателно оразмеряване на частите на конструкцията и техните връзки към
съществуващите елементи на конструкцията).
Tози стандарт включва както усилване на неповредени конструкции така и
възстановяване на повредени вече конструкции.
2. Изисквания за поведение и критерии за съответствие
Изискванията за поведение се отнасят до състоянието на повреди на конструкцията,
определени посредством три гранични състояния. Tехните характеристики (описани в
качествени показатели), дадени в БДС EN 1998-3, предполагат факта, че те са съотносими за
конструкцията като цяло. Описанието на изискванията за различните гранични състояния са
формулирани по-скоро в качествени показатели.
Съгласно Националното приложение за България са определени за проверка две
гранични състояния, а именно: “Значителни повреди SD” (significant damage): референтен
срок на повтаряемост на сеизмичното въздействие 475 години, съответстващ на вероятност
за надвишаване 10% за 50 години и “Oграничени повреди LD” (limited damage): 95 години,
съответстващ на вероятност за надвишаване 10% за 10 години.
При анализа на критериите за съответствие се оказва, че ЕN 1998-3 изисква в процеса
на проверките на елементите за всеки един елемент да е изпълнено условието
изчислителният ефект да не надвишава съответния капацитет (деформационен или на
носимоспособност, в зависимост от това дали елементът е дуктилен или крехък). При това
положение може да се стигне до гранично състояние, при който само един елемент не
удовлетворява проверката и в този случай е необходимо да се приеме, че конструкцията като
цяло вече не е осигурена за сеизмичното въздействие.
Тази неопределеност е в основата на занчителни несъответствия в
количественото изразяване на различните критерии, повлияно съществено от личното
мнение и опит на съотвтния проектант. Възможно решение на това противоречие е
да се разгледат вероятни схеми на разрушение на конструкцията в зависимост от
изследваното гранично състояние и в зависимост от особеностите на самата
конструкция на сградата.
Например, за да се получи механизъм на разрушение гъвкъв етаж, трябва да се
образуват пластични стави във всички колони от етажа. Следователно реализирането на
такава схема на разрушение на етаж зависи от колоната i с най-малко отношение на
изчислителения ефект Di (в случая завъртане Θi) към капацитет Ci (в случая ротационен Θyi):
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 Di 
 . От различните схеми на разрушение j, най-вероятно е да настъпи
 Ci 
тази, при която ρj е най-голямо. В цитирания по-долу пример от [4], разрушението настъпва
по механизъм гъвкъв първи етаж (Фиг.1). За простота не са разгледани всички възможни
механизми на разрушение, а само гъвкъв първи и втори етаж и срязване на колона (Vi –
изчислителна срязваща сила в колона i, Vui – носимоспособност на срязване на колона i).

 j  min i   min 

Фиг.1 Намиране на най-вероятна схема на разрушение чрез логически анализ „Fault-tree”
3. Нива на информация и доверителни коефициенти
С цел избор на приемлив тип анализ и подходящи стойности на доверителните
коефициенти се приемат следните три нива на информация (Knowledge Level):
 Ниво на ограничена информация – KL 1;
 Ниво на средна информация – KL 2;
 Ниво на пълна информация – KL 3.
Факторите, които определят подходящото ниво на информация са следните:
 геометрия – геометрични свойства на конструктивната система, както и на тези
неконструктивни елементи, които могат да повлияят върху реагирането на
конструкцията;
 детайли – при стоманобетонните конструкции това е количеството и детайлирането
на армировката;
 материали – механични свойства на вложените материали.
Описана е минималната информация, която трябва да се придобие от съществуваща
документация и/или от обследване на конструкцията, за постигане на съответно ниво на
информация. Дефинирани са количествено понятията „ограничено”, „разширено” и
„подробно” ниво на обследване и изпитване: при обследване на детайли – като процент от
проверените елементи от всеки тип (греди, колони, стени), а при изпитване на материалите –
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като брой проби от материалите на всяко етажно ниво.
Предложените параметри за обследване, количествено не са обвързани с реалните
параметри на сградата – например квадратура, заничмост и др., което в случаи на поголеми и/или по-отговорни обекти този факт може да доведе до получаване на непълна
информация и съответно до неточни изводи за отделните фактори за различните нива
на информация.
В посока на разширяване на съдържанието на понятията за ниво на обследване може да
се посочи предложеното в [7]:
 дефиниран е минималният обхват от дейности за извършване на конструктивна
оценка за сеизмичното състояние на съществуващи сгради;
 предложени са подходящи комбинации от методи за безрарушително установяване
на основните групи фактори, определящи съответното ниво на информация;
 предложен е целесъпбразен брой на вземане на проби от вложените материали с
оглед удоволетворяването на изискванията на отделните нива на информация и
изискванията за достоверност, залегнали в БДС EN 13791:2008.
Постигнатото ниво на информация определя допустимия метод за анализ и стойностите
на доверителните коефициент (Confidence Factor – CF).
Подходът с един единствен коефициент CF, въпреки че има предимството на
голяма простота, страда от съществен недостатък, а именно, че третира само един
от трите аспекта на несигурност – характеристиките на материалите. При това
другите два аспекта – геометрия и детайли, в практически аспект имат много поголямо значение за поведението на конструкцията.
Относно геометрията, решението на проблема се състои в поставяне на едно и също
строго изискване за постигане и на трите нива на информация – геометрията да се определи
от оригинални конструктивни чертежи с частино заснемане или от цялостно заснемане.
Неточността при определяне на детайлите е сериозен проблем при оценката на
конструкциите. Определянето на реалните детайли в една вече изпълнена конструкция е
много сложна здача. Компенсирането на тази несигурност не може да се постигне с
прилагане на един или няколко коефициента, тъй като наличието или отсъствието на един
или друг детайл, е качествен, а не количествен фактор. Едно предложение за решаване на
този проблем дават Pinto и Franchin в [4]. Те предлагат да се изследват няколко модела на
конструкцията, на всеки от които се дава определена тежест, според компетентността и
опита на инженера – конструктор, след което се прави оценка на вероятността за достигане
на гранично състояние т.е. търси се най-вероятния най-неблагоприятен модел. При такъв
подход трябва да се търсят бъдещи възможности за анализ на тази ситуация, при което да се
намали субективността на подхода.
Конкретните стойности на доверителните коефициенти също могат да се разглеждат
като величини, които подлежат на бъдещи уточнения в процеса на работа с БДС EN 1998-3
на базата на конкретния национален опит на различните старни , прилагащи този нормативен
документ (виж още [1], [6]).
4. Методи за анализ
В БДС EN 1998-3 са посочени следни методи за анализ, както на съществуващата, така
и на проектната усилена конструкция:
 метод с коефициент на поведение q;
 метод на хоризонталните сили (линеен);
 спектрален анализ (линеен);
 нелинеен статичен (pushover) анализ;
 нелинеен динамичен анализ с акселерограми.
Използването на подходящия метод за анализ е от съществено значение за получаване
на достоверни резултати. Не бива да се допуска методът за изследването да стане причина за
прилагането на ненужни, скъпи и трудоемки интервенции или в противен случай сградата да
бъде изложена на неоправдан риск.
Методът с коефициент на поведение q е най-честият избор при проектиране на нови
сгради, но използването му тук рядко е целесъобразно. Единствената посочена стойност за
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стоманобетонни конструкции е q=1,5, независимо от типа на конструкцията, действащите
нормативни документи и ниво на познанието по времето, когато сградата е проектирана.
Тази стойност често е прекалено консервативна, което най-често води до скъпоструващи
интервенции в усилваната сграда. Поради това този метод е приложим в случай, че може да
се докаже по-висока дуктилност на съществуващата конструкция.
Приложението на метода на хоризонталните сили и метода на спектрален линеен
анализ са ограничени от БДС EN 1998-3, като наред с общите изисквания, посочени в
БДС EN 1998-1, се поставя и допълнителното условие за регулярност на дуктилността, а

 max
= 2÷3 (препоръчана стойност – 2,5), където ρmax и ρmin са
 min
D
съответно най-голямото и най-малкото отношение i  i  1 на iти главен дуктилен
Ci
именно отношението

елемент. Когато това условие е изпълнено, спектралният анализ показва добри резултати
съпостваими с резултатите от нелинейния анализ.
Като цяло БДС EN 1998-3 насочва изследването на съществуващите конструкции към
прилагане на нелинеен анализ.
Нелинейните методи не дават директно оразмерителни ефекти от сеизмичните
въздействия, а по-скоро установяват капацитета на конструкцията. Това е особено ценно в
ситуацията на изследване на вече построени конструкции, които са обект на разглеждане в
БДС EN 1998-3. Нелинейните методи дават много по-богата картина за действотелното
поведение на конструкциите при земетръс.
Нелинейният динамичен анализ с акселерограми е труден за практическо прилагане и
поради тази причина все още е с ограничено приложение. Подчертано субективен фактор е
изборът на акселерограмите за анализа. Допълнително затруднение представлява фактът, че
за да се разчита на достоверни резултати е необходимо да се използват голям брой
акселерограми.
Определено БДС EN 1998-3 отдава предпочитание към статически нелинейния анализ
(pushover analysis). Този подход има добри практически резултати, но е приложим, когато
максималната реакция на системата се доминира от една определена форма на трептене.
Най-честият избор на БДС EN 1998-3 при изследването на съществуващите
конструкции е насочен към нелинейните методи на изследване. Отворен е въпросът как
да се процедира при сгради, при които не доминира една форма на трептене,
регламентирано със забележка към точка 4.4.4.5 в БДС EN 1998-3, в която се посочва, че
ефектите от по-висши форми на трептене могат да се отчетат „...чрез специални
версии на процедурата за нелинеен статичен анализ...”.
В посока на тази препоръка е постигнат значителен резултат с прилагането на т.нар.
multi-modal pushover analysis (Chopra and Goel, 2002, 2004). При него се прилагат няколко
пространствени модела на хоризонтално натоварване, които съответстват на всички значими
форми на трептене (Fi=M.Φi). За всеки един от тези модели на натоварване се провежда
pushover анализ. Търсените ефекти се комбинират по форми по правилото SRSS или CQC и
по направления по правилото SRSS.
5. Решения за интервенция върху конструкцията
Ключово значение за успешното възстановяване или усилване на една сграда има
правилният избор на вида и степента на приложените интервенции върху конструкцията.
В БДС EN 1998-3 са дефинирани видовете интервенции, които могат да се приложат
върху конструкцията (т. 5.1.3). Въпреки че присъства точка „Технически критерии” (т. 5.1.2),
в нея са предложени само някои генерални насоки за подобряване на работата на
конструкцията. Конкретни критерии за избор на интервенция при възстановяване и усилване
на стоманобетонни конструкции липсват. В информационно приложение А са разгледани
основните положения при проектиране на усилване на стоманобетонни елементи със
стоманобетонни кожуси (А.4.2), със стоманени кожуси (А.4.3) и с FRP (А.4.4). Във
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въведенията на тези точки са упоменати целите, които могат да се постигнат при прилагане
на съответният метод за усилване, което може да се счита за един технически критерий.
Въпреки това, все още остават неуточнени други критерии, като степен и вид на повредата,
обхват на интервенциите (глобални или локални) и др. Освен това би следвало критериите да
обхванат всички предложени видове интервенции (и трите метода на усилване, описани в
приложението попадат в т. 5.1.3(1)а) – локална или цялостна промяна на повредените или
неповредени елементи).
Стандартът БДС EN 1998-3 не дава ясно дефинирани технически критерии за
избор на вида, техниката и степента на интервенциите. Субективната преценка на
проектанта и неговият опит в този случай са от решаващо значение за подходящия
избор и неговата ефективност. Оказва се, че основните насоки за техническите
интервенции са дефинирани като информационно приложение и определено е
необходимо натрупване на достатъчен опит – практически и теоретичен в посока на
по-голяма прецизност и детайлност на тази част от нормативния документ.
6. Заключение
С влизането в сила на Наредба 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни
раьони през 2007 г. и особено на нейната нова редакция РД-02-20-2 от 27.01.2012 г., са
включени чл. 5 и 6, които формират основните критерии за извършване на СМР в осигурени
и неосигурени на сеизмични въздействия конструкции, както и третирането на въпроса за
положителна оценка за сеизмична осигуреност и критериите за несъществени изменения в
конструкциите на строежите. Съществено е, че в новата наредба в Приложение 1 към чл.6,
ал.1, най-накрая е дефинирана и по този начин е направена крачка напред, минималната
информация, която се събира при обследване на строежите, необходима за оценка на
сеизмичната му осигуреност. БДС EN 1998-3 е нов нормативен документ за българската
проектантска практика в областта на оценката и възстановяването/усилването на сгради. За
първи път в нормативната база се появява самостоятелен документ, третиращ проблемите на
усилваните конструкции. Поради това и поради сложността на проблемите, които се засягат
в него, тепърва предстои неговото развитие и усъвършенстване. Появата на един такъв
документ трябва да се възприема като първа стъпка в посока към припознаването на
проблемите в тази област.
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ПРИЛАГАНЕ НА НЯКОИ КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ ЗА ЛИНЕЙНО И
НЕЛИНЕЙНО СЕИЗМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЕННИ
СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ СЪГЛАСНО ЕВРОКОД 8
Янислав Вълчинков1, Йордан Милев2
Резюме
Основна цел на разработката е да бъдат анализирани възможностите за прилагането на
компютърни програми при линейно и нелинейно изследване на стенни конструкции в
съответствие с Еврокод 8. Разгледани са възможностите за моделиране и анализ на
стоманобетонни стенни конструкции съгласно Еврокод 8 при линейно изследване с
компютърните програми SAP 2000 и ETABS. Съответните нелинейни изследвания са
разгледани в светлината на софтуерите от серията CANNY. Особено внимание е обърнато на
изграждането на моделите с изброените компютърни програми. Допълнително са изследвани
начините как да бъдат използвани възможностите на съответните софтуери за конкретно
изпълнение на изискванията на Еврокод 8. Основните проблеми, които са разгледани са
както следва: в SAP 2000 и ETABS - моделиране на редукцията на коравината за линейно
изследване, оценка на регулярността в план, а в CANNY - изчислителни модели на
стоманобетонни стени за нелинейно изследване във времето и др.
APPLICATION OF SOME SOFTWARE FOR LINEAR AND NONLINEAR
ANALYSIS OF RC WALL STRUCTURES ACCORDING TO EUROCODE 8
Yanislav Valchinkov1, Jordan Milev2
Abstract
The main purpose of presented paper is the analysis of capabilities of some software for linear
and nonlinear analysis of RC wall structures according to Eurocode 8. The possibilities for
modeling and analysis of RC wall structures according to Eurocode 8 are studied by the software
SAP2000 and ETABS. The corresponding nonlinear analysis is investigated in the light of the
software of CANNY series. Special attention is paid on building of the structural models in above
mentioned software. Moreover the capabilities of those software for applying according to the
specific requirements of Eurocode 8 are studied. The main problems which are underlined in the
paper are as follows: in SAP2000 and ETABS – modeling of stiffness reduction, regularity in plan
analysis and for CANNY – computer models for evaluation of nonlinear seismic response of RC
wall structures.
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1.

Въведение

За практически приложения стоманобетонните конструкции се изследват най-често при
предпоставката им за линейно еластичното им поведение. ЕС8 позволява да бъде избегнат
трудоемкият, подробен, нелинеен конструктивен анализ при проектиране на
стоманобетонните конструкции, като тяхната способност за дисипация на енергия чрез
дуктилно поведение на главните им конструктивни елементи (или други механизми) се
отчита чрез извършване на линеен анализ, базиран на редуциран еластичен спектър на
реагиране, наречен “изчислителен спектър на реагиране”. Това редуциране се извършва чрез
въвеждане на коефициента на поведение q. Възможно е да се използват следните два метода
за линейно еластичен анализ в съответствие с ЕС8 (виж [5], [6]):
- методът на хоризонталните сили
- спектралният метод с приложение на модален анализ (разделяне на реагирането по
собствени форми на трептене), който е приложим за всички видове конструкции на сгради.
Друга възможност за анализ на стоманобетонни конструкци, залегнала и в ЕС8, е
нелинейно изследване във времето.Описването на поведението на конструкциите при такъв
тип изследване изисква задълбочен анализ с по-сложен математически апарат, както и попрецизно моделиране. В областта на моделирането на стенни стоманобетонни конструкции
при нелинеен анализ, широко приложение намират софтуерни програми базирани на т.н.
макроскопични модели.Такива са японските програми от серията CANNY.
2.

Моделиране на стенни стоманобетонни конструкции за линейно изследване,
чрез редукция на коравините,спрямо изискванията на ЕС8

В частта на ЕС8, свързана с моделиране на строителните конструкции, има
допълнително изискване, спрямо което коравините на носещите елементи в
стоманобетонните конструкции трябва да бъдат изчислявани, като се отчете наличието на
пукнатини. Препоръчва се еластичните коравини на огъване и срязване на бетонните и
зиданите елементи да се приемат, че са равни на половината от коравините на ненапуканите
елементи, освен ако не е извършен по- точен анализ на елементите с пукнатини (виж [5]).
2.1. Моделиране в софтуерна среда SAP 2000
Софтуерния продукт SAP 2000 (базиран на МКЕ) e една от най-широко използваните
програми за моделиране на строителни конструкции в българската проектантска практика,
поради нейния мощен, графичен потребителски интерфейс, който е ненадминат от гледна
точка простота на използване и продуктивност. При моделирането на конструкциите в
SAP 2000, отделните елементи се представят чрез съответни обекти (виж[1]). Относно
стенните стоманобетонни конструкции, масово използвани са площните обекти (area objects)
за моделиране на носещи и сутеренни стени, междуетажни подови конструкции и
фундаментни плочи. Генерирането на площни обекти е показано на фиг.1.
За целите на анализа, от гледна точка получаване на по-точни изходни резултати,
създадените площни обекти се подразделят на допълнителни по-малки крайни елементи. За
размерите и формата на крайните елементи виж [1]. Препоръчително е използването на
четириъгълни крайни елементи, с който се постига по голяма точност. На фиг.2 е представен
дискретният модел на стенна стоманобетонна конструкция, създаден с правоъгълни крайни
елементи в SAP 2000. В модела междуетажните подови конструкции са моделирани чрез
корави диафрагми.
Най-често използвания тип крайни елементи е “Shell element” (за подробности виж [1]).
Тъй като стоманобетонните стени са елементи работещи в своята равнина, тяхната коравина
се влияе значително от мембранните характеристики на “Shell” елементите. За да бъдат
изпълнени изискванията на ЕС8 за отчитане на напукани стоманобетонни сечения, описани
вече по-горе, освен огъвната и срязваща коравини на елементите е необходимо да се
редуцира и тяхната мембранна коравина.
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Фиг. 1. Създаване на площни обекти в SAP 2000

Фиг. 2. Модел на стенна стоманобетонна конструкция, създаден в SAP 2000
В програмата SAP 2000 редукцията на коравините се извършва на ниво дефиниране на
напречни сечения на “Shell” елементите, както е показано на фиг.3. В ЕС8 е залегнала
процедурата за капацитивно проектиране на конструкциите при сеизмични въздействия,
чиято основна цел е да насочи дисипирането на сеизмичната енергия в точно определени
участъци от конструктивните елементи, наречени “критични зони” (виж[5], [6]). В тези зони
(най-тъмните участъци от фиг.2) е съсредоточен целия капацитет за развиване на пластични
деформации на носещите елементи, където могат да възникнат пукнатини. Останалата си
част, носещите елементи се приема, че ще работят в еластичния обсег на реагиране.
Следователно при моделирането на стенни стоманобетонни конструкции е необходимо
дефиниране на отделно сечение в областта на критичната зона на стените, за което
единствено се извършва редукция на коравините.
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Фиг. 3. Редуциране на коравинните характеристики на Shell елементи в SAP 2000
2.2. Моделиране в софтуерна среда ETABS
ЕTABS е най-известния софтуерен продукт за динамичен анализ на конструкции на
високи сгради (high-rise-building) (виж[2]). Създаването на дискретни модели на
конструкциите и редуцирането на коравинните характеристики на крайните елементи се
извършва с абсолютно идентчни операции както в SAP 2000 (виж[6]). В настоящата
разработка е наблегнато на предимствата на програмата ЕTABS, свързани с изискванията на
ЕС8 за проверка на регулярността на конструкциите в план и чувствителността им към
ефекти породени от усукване. За да не бъде класифицирана една конструкция като усукващо
деформируема съгласно ЕС8, е задължително на всеки етаж i, за всяко едно от двете главни
направления на разпределение на коравините (X;Y), да са изпълнени следните условия:
(2.1)

rx,i  l s,i ; ry ,i  l s,i

За да бъде класифицирана една конструкция като регулярна в план съгласно ЕС8
(виж[5]), е задължително на всеки етаж i, за всяко едно от двете главни направления на
разпределение на коравините (X;Y), освен (2.1) да са изпълнени и зависимостите:
(2.2)

e0 x,i  0,3 rx,i ; e0 y ,i  0,3 ry ,i

За определяне на e0 x,i ( y,i ) (ексцентрицитета на центъра на масите (СЕ) на етаж i спрямо
центъра на коравините (СRi)), е неоходимо да се извърши процедура за определяне на (СRi)
(виж[6]). Програмата ETABS дефинира автоматично (CRi), в случая на сгради с корави
диафрагми както е показано на фиг 4:

Фиг. 4. Дефиниране на координатите на (CRi) в ETABS
За определяне на радиусите на усукване rx,i ; ry,i е необходимо да се определят
транслационните коравини K X ,i ; K Y ,i и коравината на усукване K T ,i за всеки етаж i, като в
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програмата се въвеждат три отделни статични товарни състояния ( FCRx ,i  1 ; FCRy ,i  1 ;
M CRz ,i  1 ), а единичните товари се прилагат в (CRi) (фиг 5,6,7).

Фиг.5. Определяне на радиусите на усукване при пространствен модел

Фиг.6. Модел на стенна СтБ конструкция, създаден в ЕТABS

Фиг.7. Въвеждане на единично натоварване в ETABS за определяне на етажните коравини
3.

Макроскопични модели на стоманобетонни стени за нелинейно изследване
във времето

Макроскопичните модели са най-ефективния метод за моделиране на стоманобетонни
носещи стени, интегриращ в себе си важността на материалните характеристики и
особеностите на поведението на стените, що се касае до най-реално предвиждане на тяхното
поведение. Японският софтуерен продукт от серията CANNY е компютърна програма за 3D
нелинеен статичен и динамичен анализ на конструкции на сгради, базиран на макроскопични
модели. Mоделите на стоманобетонни стени за 2D и 3D анализ, в по-ранната версия на
програмата (виж.[3]) са дадени на фиг.8:
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Фиг.8. TVLEMs макроскопични модели за стоманобетонни стени, използвани
в програмата CANNY-Е; С отчитащи наличието на крайни усилени зони
Подробности за хистерезисните модели, приети за дефиниране на поведението на всяка
една пружина в моделите, могат да се намерят в [3].
В по-новата версия на програмата (виж.[4]), приложение намират най-съвременните
модели в областта на строителните конструкции т.н. фибро-модели, които са базирани на
връзката σ  ε на материала. Пример за фибро-модел на стоманобетонна стена с правоъгълно
напречно сечение е даден на фиг.9. На фигурата са отразени и особеностите при
дискретизация на сеченията, като се отчитат различни материални характеристики в
периферната и ядрова част на сечението.

Фиг.9. Фибро-модели за стоманобетонни стени, използвани в програмата CANNY 99
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Изводи
От представената разработка могат да бъдат направени следните основни изводи:
- Програмни продукти, като SAP 2000 и ETABS са подходящи за линейно
изследване на стоманобетонни конструкции, съгласно ЕС8;
- ETABS дава допълнителни предимства в сравнение със SAP 2000 при изследването
на сгради съгласно ЕС8, особено при оценката на регулярността им в план и при
класификация на конструктивната система – дали е усукващо-деформируема или
не;
- При извършването на нелинейни изследвания във времето (nonlinear time history
response analysis) трябва да бъдат използвани подходящи специализирани и
тествани в практиката софтуери, като CANNY, които позволяват използването на
макроскопични модели за изследване на стенни конструкции.
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Резюме
Законодателното въвеждане на Еврокодовете в строителното проектиране и на единни
критерии за енергийна ефективност на сградите са две актуални сфери на работа, които
обикновено биват разглеждани поотделно. В действителност, за нашата страна представлява
особен интерес проблемът как необходимостта от осигуряване на сградите на сеизмично
въздействие се отразява на енергийната им ефективност. Антисеизмичното оразмеряване и
конструиране води до влагане на по-големи количества на основните строителни материали
(бетон и стомана). Това от една страна увеличава енергоемкостта на строителството, а от
друга, поражда топлинни мостове, което води до повишено енергопотребление в процеса на
екплоатация на сградата и/или изисква влагането на допълнителна топлоизолация. В този
аспект е предложен качествен анализ на връзката „сеизмично въздействие - енергийна
ефективност” на сградите. Дискутирано е развитието на нормативните документи в
България, свързани с дефиниране на сеизмичното натоварване и критериите за енергийна
ефективност, като въз основа на международния опит и на добри съвременни практики, са
предложени някои мерки за повишаване на енегийната ефективност в строителството у нас.
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP “SEISMIC EXCITATION –
ENERGY EFFICIENCY” OF BUILDINGS
R. Zaharieva1, M. Kouteva2, Y. Kancheva3
Abstract
Legislative introduction of Eurocodes for building design and of uniform criteria for energy
efficiency of buildings are two spheres of interest, usually studied separately. Actually, it is a
problem of special interests how the national requirements for seismic design of structures in
Bulgaria affect their energy efficiency properties. Design of earthquake resistant structures requires
using of larger quantities of the basic building materials (concrete and reinforcement steel). On the
one hand, this increases energy consumption during building processes and, on the other hand,
arouses thermal bridges which also result in increased energy consumption during the service life
and/or additional thermal insulation is demanded. A quality analysis of the relationship “seismic
excitation – energy efficiency” of buildings has been suggested. A discussion is made on the
development of legislation in Bulgaria regarding definitions of seismic loads and criteria for energy
efficiency of buildings. Some measures for improving energy efficiency of building processes are
proposed based on international experience and some effective contemporary practices.
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1. Въведение
Устойчивото обществено развитие изисква решаване на проблемите, свързани със
сигурността, здравето и комфорта на хората в обитаваните сгради, както и тези по опазване
на околната среда, в дългосрочен план. Енергийната ефективност, разглеждана в трите й
аспекта (т.нар. модел Trias Energetica или “Енергийна триада”, въведен в Холандия още през
1996 г.): енергоспестяване, намаляване на зависимостта ни от изкопаемите горива и опазване
на околната среда [1], е сред ключовите компоненти за постигане на устойчиво развитие.
Доказателство за това са редица европейски документи от последните 5 години, сред които
публикуваната на 20.09.2011 г. от ЕК „Пътна карта за ресурсно-ефективна Европа”.
Ресурсната и енергийната ефективност е една от седемте водещи инициативи на Стратегията
на Европейската комисия "Европа 2020". Терминът "енергийна ефективност" представлява
съотношението между изходното количество производителност, услуга, стока или енергия и
вложеното количество енергия. Една от мерките, която българското правителство е
предприело за повишаване на енергийната ефективност е Законът за енергийната
ефективност [11], въвеждащ изискванията на Директива 2006/32/ЕО. По отношение на
сградите се прилага Директива 2010/31/ЕС от 19.05.2010 г., относно енергийните
характеристики на сградите. Във връзка с транспонирането на европейското законодателство
и създаването на ефективни механизми за приложението му, у нас са в сила и редица
подзаконови актове, сред които Наредба №7 от 15.12.2004 (посл. изм. от 08.01.2010) за
енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, Наредба № РД-161057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради и Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 за
показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите [12, 13].
За да се контролира процеса на повишаване на енергийната ефективност в сградите, е
създадена скала за класифицирането им в зависимост от количеството потребена енергия.
Прието е изискването всички нови сгради, които са строени след 2005 г., да покриват
нормативните характеристики, съответстващи на енергиен клас В от тази скала. Бариери се
поставят и пред вече построените сгради, но в България се допуска известен компромис, тъй
като голяма част от съществуващия сграден фонд не отговаря на заложените критерии за
клас В. Сградите, строени до 1990 г. у нас, трябва да съответстват на клас D, а изградените в
периода 1990-2005 – на клас C, за да са не са в противоречие с мерките за енергийна
ефективност. Фиг.1. илюстрира преобладаващото застрояване на градовете по отношение на
периода на изграждане и по отношение на типовете конструкции [2], което показва, че
прилагането на мерки за енергийна ефективност към съществуващите сгради се превръща в
основен проблем за строителния бранш. Сред строителната общност у нас се развива
сериозна дискусия върху някои нормативни аспекти, свързани с енергийната ефективност на
сградите - усложнени методи и процедури, липсващи референтни стойности, формален
подход, затруднено или невъзможно отчитане на влиянието на топлинните мостове,
неприлагане на стандартите от приложното поле на Наредба №7 и др. [14].
Друго предизвикателство към бранша е свързано със строгите изисквания за сеизмично
осигуряване на сградния фонд, съоръженията и инфраструктурата, изградени на територията
на България, които често са изложени на широк спектър от сеизмични въздействия, свързани
със сеизмични източници, разположени на териториите на страната ни и на съседните
балкански държави. В сградите с носеща стоманобетонна (ст.б.) носеща конструкция,
каквито са над 35% от сградите у нас - фиг.1. [2], противоземетръсното строителство налага
изграждането на допълнителни стоманобетонни стени (шайби) и/или различно конструиране,
свързано с използването на повече стомана и/или бетон. При зиданите конструкции се
прилага допълнитено обрамчване със ст.б. елементи. Дори неносещите зидарии трябва да
бъдат обрамчени с хоризонтални и вертикални пояси през 3 метра. По този начин, в резултат
на изискванията на противоземетръсното строителство, се създават повече топлинни
мостове, които изискват адекватни технически и технологични решения, имащи пряко
отношение към енергийната ефективност на сградите.
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Фигура.1. Преобладаващо застрояване на градовете по отношение на
периода на изграждане и по отношение на типовете конструкции [2]
Подценяван у нас остава и един друг аспект на енергийната ефективност, който
разглежда дела на т.нар. енергоемкост на строителните продукти (embodied energy) енергията, която се изразходва за произвеждането на единица продукт от даден материал,
включваща всички етапи - от добива на суровините, през тяхното транспортиране,
преработване и т.н. до момента на крайния продукт на изхода на предриятието, готов за
транспортиране и влагане в строителството. Очевидно, когато противоземетръсните норми
изискват влагането на по-голямо количество енергоемки материали (стомана), ще нараства
делът на тази енергия в общия енергиен баланс на сградата. У нас, този аспект все още не е
нормативно регламентиран, въпреки приемането на Регламент № 305/2011 на ЕК (март
2011 г.), който въвежда изискване към строежите за устойчиво използване на ресурсите,
съществена част от което са енергийните аспекти - оценка за такова използване се дава с
т.нар. Екологични декларации на продуктите (EPD), съгл. БДС EN 15942:2012, пр
БДС EN 15804 и ISO 21930.
2. Ретроспективен поглед към оценка на сеизмичността и развитието на
нормативната база за противоземетръсно строителство
Балканите са най-активният сеизмичен възел в Европа - на сегашната територия на
страната ни, за периода от 536 г. до сега, са регистрирани девет силни земетресения (М s над
6.0) [3]. Строителните конструкции у нас са подложени и на въздействието на земетресения,
възникващи на територията на съседните страни (Румъния - Вранча, Гърция, Македония и
Турция). Епицентрална карта на земетресенията с епицентрална интензивност IV < Io < IX по
МШК, регистрирани на територията на България за периода от 342г. до 1990 г. е показана на
фиг. 2 [4].

Фигура 2. Епицентрална карта на земетресенията с епицентрална интензивност IV < Io < IX
(МШК), регистрирани на територията на България за периода 342 г. – 1990 г. [4].
Развитието на нормативната база за сеизмично осигуряване на сгради и съоръжения
следва развитието на познанието по отношение на сеизмичната опасност и методите за
надеждни прогнозни оценки на сеизмичната опасност и на сеизмичния риск, както и
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натрупването на нови данни за сеизмичния режим на територията на България и съседните
страни. Първият нормативен документ "Правилник за проектиране и строеж на сгради и
инженерни съоръжения в земетръсните райони на България" е публикуван в Държавен
вестник през 1947 г. С натрупването на нови данни, знания и експертен опит, тези
правилници са последователно усъвършенствувани и публикувани с изменения и
допълнения съответно през 1957, 1961, 1964 и 1987 г. През 2007 г. е публикувана Наредба
№2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони [6], разработена в
първоначален вариант като изменение и допълнение на нормите от 1987 г., заменена от
НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони. Всяка следваща редакция на нормативите включва постепенно
увеличаване на площите на териториите, изложени на по-висок сеизмичен риск, в които е
необходимо осигуряване за по-силни сеизмични въздействия - в табл.1 е показано нивото на
сеизмично въздействие за някои от по-големите градове през различните етапи на развитие
на нормативната база.
Таблица 1. Ниво на сеизмично въздействие за някои от по-големите градове в България
през различните етапи на развитие на нормативната база за сеизмично осигуряване
Нормативни за сеизмично осигуряване
1964 г.
1977 г.
1987 г.
2012 г.
МШК / кс
референтно максимално ускорение (g)
1000 години*
90 години* 475 години* 1000 години*
№
Град
1 Балчик
--VII / 0,10 IX / 0,27
0,11
0,15
0,09-0,13
2 Бургас
----VII / 0,10
0,07
0,11
< 0,09
3 Каварна
--VII / 0,10 IX / 0,27
0,11
0,23
0,09-0,13
4 Варна
--VII / 0,10 VII / 0,10
0,07
0,11
< 0,09
5 Видин
--VII / 0,10 VII / 0,10
0,07
0,11
< 0,09
6 В. Търново VII / 0,10 VIII / 0,15 VIII / 0,15
0,11
0,15
< 0,09
7 Русе
--VII / 0,10
VIII
0,11
0,15
0,09-0,13
8 Плевен
--VII / 0,10 VII / 0,10
0,07
0,11
< 0,09
9 Пловдив
VIII / 0,15 VIII / 0,15 IX / 0,27
0,15
0,23
0,09-0,13
10 София
VII / 0,10 VIII / 0,15 IX / 0,27
0,11
0,23
0,09-0,13
11 Стара Загора
----VIII / 0,15
0,07
0,15
< 0,09
12 Ямбол
----VIII / 0,15
0,07
0,15
< 0,09
*период на повтаряемост
От началото на тази година се прилагат, паралелно с националните, и европейските
норми за проектиране на строителните конструкции (Еврокодове). До края на 2014 год.
Еврокодовете трябва изцяло да заместят националните норми, с цел изравняване на
регулациите в страните от Европейския съюз. Строителните конструкции се осигуряват с
определена надеждност за изчислителното сеизмичното въздействие в даден сеизмичен
район според картата за сеизмично райониране. Картите за сеизмично райониране до 1977 г.
са разработвани на базата на станали земетресения. Съгласно картата на сеизмично
райониране на България, включена в Нормите от 1964 год., оценката на сеизмично
въздействие с макросеизмична интензивност I > VII по скалата на Медведев-ШпонхойерКарник (МШК) [5] се отнася само за 14% от територията на страната и само за тези
територии се изисква сеизмично осигуряване на строителните конструкции. След
вранчанското земетресение през 1977 год. следват нови промени, допълнения и указания и
териториите, за които сеизмичното осигуряване на строителни конструкции е задължително
вече заемат 39% от общата площ на страната. Приложената карта към Нормите за
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони – 1987 г., за първи път има
прогностичен характер. Тя е разработена за максималните стойности на очакваната
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интензивност по скалата на МСК-64 с период на повторяемост 1000 години. За тези
интензивности са дадени съответни максимални стойности на ускоренията, които се
използват за изчисляване на сеизмичните сили чрез сеизмичен коефициент kс. Същата карта,
съгласно която стриктните правила за задължително сеизмично осигуряване вече се отнасят
за 98 % от българската територия се използува и в Наредба 2 от 2007 г. [6]. Националното
приложение към Еврокод 8 [7] включва три карти на сеизмично райониране на територията
на страната ни, съотвествуващи на периоди на повтаряемост 90, 475 и 1 000 години [8].
Последователното нарастване на сеизмичното натоварване в развитието на нормативната
база има два аспекта: (1) увеличаването на обхвата на изискванията за сеизмично
осигуряване като обща територия и (2) повишаването на очакваната макросеизмична
интензивност в рамките на отделните зони.
Направеният преглед показва, че противоземетръсното осигуряване е предизвикало
съществени промени в конструкциите на сградите, водещи до създаването на топлинни
мостове и съответно, изискващи повече усилия при санирането на тези сгради за постигане
на по-добра енергийна ефективност. Освен това, мерките за осигуряване на сградите на
сеизмични въздействия изисква използването на по-големи количества бетон и стомана,
което е прави нашето строителство по-малко ресурсно и енергийно ефективно, в сравнение
със страните без или с ниска сеизмична активност. Не са известни разработки, в които да са
направени представителни сравнения за ефекта на сеизмичното райониране върху ресурснои енергоемкостта на конструкциите. Но според някои автори, дори само преминаването от
проектиране по националните норми към проектиране по Еврокод 8 води до завишаване на
необходимата армировка с 30 до 50% [9].
2. Строително-конструктивни системи и сградна обвивка.
За надеждното строителство в сеизмични райони са внедрявани различни строителноконструктивни системи, основните от които са:
 Монолитни ст.б. скелетни конструкции: носещата конструкция е от ст.б. колони,
греди, пояси и монолитни плочи.
 Безгредови монолитни ст.б. конструкции: носещата конструкция е от ст.б. колони и
монолитни плочи.
 Монолитно-сглобяеми конструции: носещата конструкция е от ст.б. колони, греди,
пояси и подови панели (обикновени или предварително напрегнати - СПИРОЛ и
др.).
 Сглобяеми системи за едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС): безскелетна система
от носещи стенни и подови панели, изграждана по сглобяем начин и
представляваща кутиеобразни пространства с голямо съпротивление срещу
сеизмично въздействие.
 Едроплощен кофраж (ЕПК): това е една изцяло монолитна система, най-често
безскелетна, с носещи стени и плочи.
 Пълзящ кофраж (ПК): система, при която всички стени са носещи и са изпълнени
от монолитен стоманобетон, подовете са монолитни ст.б.
 Пакетно-повдигащи плочи (ППП, система "Лийфт-слаб"): Тази система е хибридна.
Плочите се изливат на земята, след което се издигат до съответните им места.
Стълбищната клетка, най-често предварително изградена монолитно, играе роля на
ядро. Колоните са сглобяеми.
 Сглобяемо-монолитна система с предплочи: монтират се сглобяеми ст.б. шайби и
ст.б. колони и предварително изготвените предплочи се използуват като кофраж,
върху които се отлива етажната плоча;
 Сглобяемо-монолитна система с предстени и предплочи;
 Обемни елементи с готови санитарни кабини или цели заводски изготвени (излети)
елементи (за апартаменти с площ до 40m2), които се сглобяват на място;
 Зидани конструкции - най-често от керамични тухли и блокове, с изискване за
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обрамчване с верикални и хоризонтални ст.б. пояси [10].
Ролята на сградната обвивка е първостепенна по отношение на енергийна ефективност
на сградата в процеса на експлоатация, тъй като от нея зависи количеството нетна енергия,
която трябва да се внесе в отопляемия обем чрез отоплителна система или да сеизнесе от
охлаждания обем чрез охладителна система, при отсъствие на вътрешни товари, за да се
осигури нормативната температура на въздуха. Обвивката на сградите по горните системи
най-често е изпълнявана със зидария от керамични или газобетонни тухли и блокове, а при
много от индустриализираните системи - от стенни панели с различна структура и оттам, с
различна топлоизолационна способност:
 Еднослойни панели от лек бетон с обща дебелина от 15-26 cm: керамзитобетон 2022 cm, керамзитоперлитобетон 18-20 cm, аглопоритоперлитобетон, автоклавен
клетъчен бетон 15-20 cm, ефективна керамика 16 cm между ст.б. ребра.
 Двуслойни панели от сгуробетон и хераклит; или от стоманобетон с перлитобетон
или пенобетон;
 Трислойни панели тип "сандвич" от стоманобетон (4 или 5 cm) и бетон (6 до 9 cm)
с междинен слой от ефективен топлоизолационен материал (стиропор,
пенополиуретан или минерална вата) с дебелина 5-6 cm
 Трислойни панели тип "сандвич" от азбестоциментови плоскости с дебелина 4 mm
и топлоизолационен слой от пенопласти 62 mm
 Трислойни тип "сандвич" от ламарина студеноогъната и плоска ламарина с
междинен слой от пенополиутеран или трудногорим стиропор ("Булгарсоматерм")
 Четирислойни панели, състоящи се от 4 cm ст.б., 8 cm стиропор, 6 cm въздушен
слой и 6cm екструдирана панела [10].
Първата българска "Инструкция за проектиране и изпълнение на топлинната изолация
в сградостроителството" излиза през 1960 г. Първите наши норми в областта на енергийната
ефективност са от 1964 г. "Топлоизолация в строителството. Норми за проектиране" и са
валидни почти 30 години. През 1992 г. са публикувани Наредба № 1 за разработване на част
"Топлотехническа ефективност на ограждащите конструкции на сградите" към
проучвателните и проектните работи и "Норми за проектиране на топлоизолацията на
сгради". Те са актуализирани през 1999 и през 2004 г. Всяко следващо издание на
нормативните документи завишава изискванията по отношение на топлоизолацията, но едва
последните две редакции се доближават до тези в развитите европейски страни. В повечето
случаи построената сграда не е достигала и действащите за тогавашния момент, ниски,
нормативни изисквания. Още през 1981 г. специалисти от НИСИ, след направени анализи на
топлотехническите показатели на съществуващия сграден фонд, построен до 1980 г.,
установяват, че голяма част от ограждащите конструкции на сградите в България не
отговарят на изискванията дори на действащите, към съответния момент, топлотехнически
норми. За панелните системи се оказва, че още на ниво проект, 90% от панелните сгради не
отговарят на изискванията от 1992 г., а към 1999 г. те са с пъти по-лоша топлотехническа
характеристика на ограждащите елементи [15]. Проблемът със съществуващия сграден фонд
се усложнява и от факта, че поради ниската технологична дисциплина при изпълнение на
строителните работи, понякога не са изпълнявани някои детайли, допускани са слабости при
изпълнение на топлоизолациите и при уплътняването на фугите и т.н. Топлотехническите
параметри на горните решения са твърде различни, но коефициентът на топлопреминаване
U, W/(m2K) на външните стени рядко е под 0,6 - 0,7 W/(m2K), като достига дори до 1,251,5 W/(m2K). Днес тези сгради, по отношение на нормативните изисквания от 2004 г. са с
пъти енерго-неефективни. За сравнение, Наредба № 7 от 15.12.2004 г., регламентира
максималният коефициент на топлопреминаване да не надвишава 0,5 W/(m2.K) (за външни
стени за сгради с нормативна вътрешна температура 19 °С). Последните редакции на тази
Наредба, от окт. 2009 г. и от ян. 2010 г., дефинират референтен коефициент на
топлопреминаване за външни стени, със стойност 0,35 W/(m2.K). Референтните стойности на
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коефициентите на топлопреминаване за различните видове ограждащи конструкции и
преградни елементи на сградата дават възможност проектантите сами да преценят как найефективно (технически и икономически) да се постигне оптимален ефект на топлоизолиране
на дадена сграда.
4. Топлинни мостове
Както бе споменато по-горе, възникването на допълнителни топлинни мостове е сред найзначимите последици от прилагането на противоземетръсни мерки в в строителните конструкции.

Топлинните мостове причиняват най-сериозни загуби на енергия в процеса на експлоатация
на сградите. Статистиката показва, че техният “принос” за нарастване разходите за
отопление е не по-малко от 15-30%, но с това не се изчерпва негативният им ефект. Около
тях се формират зони с понижена температура, в които комфортът на обитаване е влошен. В
тези зони се наблюдава усилен конденз, а впоследствие поява на плесен и мухъл [16, 17].
Съгласно дефинициията на БДС EN ISO 10211-1, топлинният мост представлява част от
външната конструкция на обекта, чието топлинно съпротивление значително се различава от
останалата еднородна част по три възможни причини: (а) частично или цялостно навлизане
на материали с различен коефициент на топлопроводност във външната конструкция и/или
(б) различна дебелина на материала и/или (в) разлика между вътрешната и външната
повърхност, като например в местата на връзките стена-под-таван. Примерите, илюстриращи
тази дефниция показват, че наред с линейните дву-измерни съществуват и три-измерни
топлинни мостове, когато изолационният слой е перфориран с елемент с висока
топлопроводност (точков топлинен мост) или при тримерните ъгли (връзка на ъгъл на две
стени с покривна конструкция).
Топлинните мостове не могат да бъдат избегнати, но е възможно негативните аспекти,
свързани с тях, да бъдат сведени до минимум, посредством оптимизиране на фактора на
формата на сградата (конфигурация в план и етажност), мястото на топлоизолацията, вида и
характера на топлопроводния участък. Основен проблем остава точното отчитане на
влиянието на топлинните мостове, а при съществуващите сгради - и само идентифициране на
тези по-топлопроводни участъци, поради скриването на конструкцията и на топлоизолацията
с финишни слоеве.
Анализът на съществуващата световна практика и нормативна уредба показва, че
методите за оценка на топлините мостове се свеждат до:
 Числено моделиране на дву- и три-размерни топлинни потоци (посредством метод
на крайните разлики, метод на крайните елементи или метод на топлинно
развновесие [17]). Приложението на този подход е ограниченo, поради
необходимостта да се използват специализирани софтуерни продукти, които са
скъпи и изискват допълнително обучение;
 Използване на каталози на топлинни мостове.
В европейската практика са познати редица такива национални каталози - DIN 4108
(Beat2):1998, който съдържа 58 детайла на топлинни мостове, но е неприложим за сгради в
сеизмични райони – една от основните причини е липсата на необходимите армирани пояси
в конструктивните детайли. Друг каталог с 273 детайла е разработен в Швейцария през 2003
година [18]. Макар и много разнообразни, включените в този каталог детайли се различават
съществено от характерните детайли за строителство в сеизмични райони. Европейският
комитет за стандартизация CEN инициира и организира разработването на Европейска база
данни, съдържаща 3 600 детайла на топлинни мостове [19]. Предвид невисокия сеизмичен
риск в централна Европа, включените детайли значително се различават от тези, които се
прилагат при необходимост от противоземетръсно осигуряване. Примерите от
БДС EN ISO 14683:2008, приложение А, също обхващат ограничен брой случаи и само
няколко от тях имат приблизително сходство с решенията, който се прилагат в районите с
повишена сеизмична активност [14]. Oчевидна е необходимостта от създаванeто на
Национален каталог на топлинните мостове. Една добра база за това е дисертационният труд
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[17] на инж.-арх. П. Николовски, защитен успешно още през 2007 г., в който са анализирани
резултатите от 120 симулации в 2 варианта (по Наредба № 7 - редакция от 2004 г. и
БДС EN ISO 14683) на типичните линейни мостове в сгради, проектирани според
изискванията на противоземетръсното инженерство.
5. Енергоемкост на строителните материали и технологии
Строителството е сред най-големите енергийни консуматори - за производството на
материали, за процесите на строителство, по време на експлоатация на сградата и накрая, за
нейното разрушаване и депониране на отпадъците, т.е. по време на жизнения цикъл на
сградата, се потребяват около 40% от общото количество енергията, произвеждана в света.
Счита се, че между 10 и 25% от консумацията на енергия по време на целия жизнен цикъл на
конвенционалните сгради се падат на строителните материали, т.е. делът им не е
пренебрежим, макар че е значително по-малък в сравнение с този на енергията, консумирана
по време на екплоатация на сградата и поради това често се пренебрегва. С нарастване на
частта на нискоенергийните и пасивните сгради обаче, този дял на строителните материали
ще нараства в следващите години и може да достигне 50% от общото количество енергия,
потребена по време на жизнения цикъл на сградите [20, 21]. Колко важен е изборът на
материалите, се вижда от енергийните параметри, изразени в натурни единици (обикновено в
мегаджаули за дадена функционална единица - единица маса, единица продукт, единица
площ или единица обем и др.). Производството, поддръжката и рехабилитацията на
материалите за стандартни жилищни и обществени сгради със срок на екплоатация около 50
години, изисква от 2000 до 6000 МJ/m2. Големите различия се дължат на избора на
строителни материали (и технологии) - например, една дървена носеща конструкция изисква
около 30% по-малко енергия, в сравнение със ст.б. конструкция.
Най-голям (85-95%) е приносът на т.нар. въплътена енергия (embodied energy,
енергоемкост), която се изразходва за произвеждането на единица продукт от даден
материал, включваща всички етапи - от добива на суровините, през тяхното транспортиране,
преработване и т.н. до момента на крайния продукт на изхода на предриятието, готов за
транспортиране и влагане в строителството. На фиг. 3 и 4 са представени данни за
включената енергия на някои основни строителни материали (конструктивни и
топлоизолационни). Макар че бетонът и стоманобетонът са със сравнително ниска
енергоемкост в сравнение с други конструктивни материали (фиг.3.), тъй като те се
използват в голямо количество, техният дял в енергоемкостта на сградата е съществен. За
някои от най-използваните топлоизолации също се оказва, че имат много голям принос в
енергоемкостта на сградата преди експлоатация - фиг. 4., и следва да се търсят алтернативи.
Бетонни блокчета (1450 kg/m3)
Бетон (Ц:П:ЕДМ=1:1,5:3, 2200 kg/m3)
Стоманобетон (2400 kg/m3)

Керамични тухли и блокове (1700 kg/m3)
Газобетон (750 kg/m3)
Влакнестоармиран бетон със стом. влакна
Дървесина (480-720 kg/m3)
Лепена ламинирана дървесина
Стомана (7800 kg/m3)
Алуминий (с до 85% рецикл., 2700 kg/m3)
Неръждаема стомана (7850 kg/m3)
Алуминий (общо, 2700 kg/m3)
0

20

40

60

80

100 120 140 160 180 200

Фигура 3. Енергоемкост (MJ/kg) на конструктивни и конструктивно-топлоизолационни
материали с дадена обемна плътност [19-21].
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Сламени бали (100-110 kg-m3)
Газобетон (400 kg/m3)

Газобетон (500 kg/m3)
Рецикл. текстилни отпадъци (25kg /m3)
Минерална вата (25 kg/m3)
Минерална вата (30/120 kg/m3)

Рециклирана вълна (25kg /m3)
Стъклена вата (12 kg/m3)
Изолация от естествени влакна (30 kg/m3)
Пенополиуретан (30 kg/m3)

EPS (15-30 kg-m3)
XPS (20-65 kg/m3)
0

50

100

150

Фигура 4. Енергоемкост (MJ/kg) на топлоизолационни материали
с дадена обемна плътност [19-21].
При избора на всяко конкретно решение трябва да се прави допълнителен анализ и по
отношение на използваните енергийни източници (изкопаеми горива, петрол, атомна
енергия, ВЕИ и др.), от гл.т. запаси, влияние върху климата (например чрез т. нар.
въглероден отпачатък), безопасност и третиране на отпадъците. Един такъв сравнителен
механизъм се предлага чрез екологичните декларации на продуктите.
Останалите 5-10% от енергията, свързана с материалите в сградата, се дължат
транспортирането на продуктите до площадката, влагането им в строителството (енергия за
осветление, отопление и мехнизация), поддръжката им по време на експлоатация (например,
възстановяването на антокорозионни покрития) и разрушаването (в зависимост от системата
на строителство, може да достигне и 5% от общото количество енергия за материалите) [21].
6. Дискусия и заключителни коментари
При прилагането на мерките за повишаване на енергийната ефективност на сградите
следва да се отчитат особеностите на българските строителни системи, свързани с
осигуряването на сградите и на сеизмични въздействия:
 Да се прилага интергрален подход при проектирането на нови и санирането на
съществуващи сгради, при кото посредством оптимални архитектурнопространствени решения и строително-конструктивни системи, за се осигури
едновременно енергоефективност (във всичките й аспекти) и устойчивост на
сеизмични въздействия.
 Трябва да се използват материали/продукти с нисък екологичен отпечатък, вкл. с
ниска енергоемост, и да се прилагат технологии, които ползват по-малко енергия
по време на строителството и които позволяват минимизиране на енергията по
време на разрушаването на сградата и/или улесняват рециклирането на
строителните отпадъци. За тази цел оценката на жизнения цикъл (Life-cycle
Assessment - LCA) трябва да се превърне в част от проектно-сметната документация
- както по отношение на отделните продукти, така и по отношение на сградата като
цяло [23].
 Перспективно направление е използването на високоефективни конструктивни
строителни материали като супервисокоякостния бетон, чиято българска
разновидност е в процес на разработване, позволяващ едновременно да се намали
натоварването от собствено тегло на конструкциите (и следователно, количеството
на материалите като цяло) и да реализира по-дуктилно поведение при земетръс
[24].
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По отношение на топлоизолацията, необходимо е да се разработи Национален
каталог на топлинните мостове, с който да стане възможно лесното им
идентифициране, отчитане, минимизиране и топлоизолиране. При избора на
топлоизолационни материали, наред с техните строително-технически свойства,
следва да се отчитат и техните най-важни екологични параметри (енергоемкост и
въглероден отпечатък).
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ИЗСЛЕДВАНЕ ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА КАТАСТРОФАЛНАТА ВЪЛНА
ПОРОДЕНА ОТ РАЗРУШАВАНЕ НА ЯЗОВИР “ИНДЖЕ ВОЙВОДА”
Николай Лисев1
Резюме
Предварителната оценка на последствията от евентуално разрушаване на язовирните
стени винаги е бил един от най-важните въпроси, стоящи пред специалистите по време на
проектирането, строителството и тяхната експлоатация. Макар да е абсолютно недопустимо,
разрушаването на язовирните стени може да бъде породено от различни причини и да
предизвика катастрофални последици за инфраструктурата и населението в участъка
разположен под тях. В статията са представени резултати от математическо моделиране на
процеса на придвижване и разпластяване на катастрофална вълна, която би се получила при
разрушаване на язовир “Индже Войвода”. Изчисленията са проведени с помощта на
математичен модел за еднодименсионален хидравличен процес HEC-RAS, основащ се на
уравненията на Сен-Венан. Определени са обвивни линии на максималните водни нива по
дължина на речното русло и тяхното изменение във времето, които дават възможност за
дефиниранее на потенциално застрашените от заливане ивици по двата бряга на реката.

INVESTIGATION OF FLOOD WAVE TRANSFORMATION
CAUSED BY “INDGE VOYVODA” DAM FAILURE
Nikolay Lissev1
Abstract
Preliminary evaluation of damages due to dam failure always has been among the most
important issues during dam design, construction and operation. Even though absolutely
unacceptable dam failure can be caused by different reasons
In the article are briefly described results of the calculation of water wave motion due to earth
dam “Indge Voyvoda”. The calculations of wave motion are carried out by one-dimensional
mathematical model HEC-RAS based on Saint-Venant equations.
We present drawings of the peak elevation, the max depth and the peak velocity of the flood
wave as a function of the downstream distance and the time, at which max elevation occurs, for tree
various scenarios of the development of the breach.
Calculated envelope water surface and its temporal fluctuation permit the authorities to
evaluate the risk of inundation and outline warning measures for the population.
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доц. д-р инж. Николай Лисев, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Катедра “Хидравлика и
Хидрология, 1046 София, бул. “Христо Смирненски” 1, ninka_hm@abv.bg
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ВЪВЕДЕНИЕ
Разрушаването на язовирните стени са едни от най-тежките аварийй в
хидротехническото строителство, които почти винаги са свързани със загуба на човешки
живот и огромни материални шети. Причините за разрушенията могат да бъдат от найразличен като в тях се включват както природни, така и чисто субективни фактори, например
некачествено строителство или грешки при проектирането и експлоатацията на
съоръженията. Natale и др. (1998) посочват като основни причини за трите най-тежки аварии
в Италианската хидротехническа практика, довели до многобройни човешки жертви:
статическата и динамическа устойчивост на съоръженията, геоложката устойчивост в
зонатата на стената и прилежащите скатове и правилното определяне на хидроложкия
режим, като основа за определяне на пропускната способност на водоотвеждащите
съоръжения. Това не може да изчерпа всички възможни причини, но е една илюсрация за
потенциалната опасност, която съществува при този вид съоръжения и обосновава
необходимостта от предварителна оценка на риска, на който са изложени разположените тях
населени места, селскостопански площи и индустриални обекти.
През последните няколко десетилетия е извършен значителен напредък при
математическото моделиране на разрушаването на язовирните стени и трансформацията на
вълната в участъка след тях. В Европейския съюз беше приета Директива 2007/60/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23 октомври 2007 година за борба с
наводненията, в рамките на която бяха предприети специални законодателни мерки, които
изискват провеждането на изследвания за всички съществуващи язовирни стени чрез
моделиране на формиращата се вълна при разрушаване на стената и тяхното класифициране
според степента на риска за населението. Опасността, която водното течение представлява за
живота на хората обикновено се отчита чрез два параметъра: дълбочината на водата h и
локалната скорост U. В литературата са дадени различни гранични стойности, като според
Viseu [8] опасност за живота на хората съществува когато Uh>1 m2/s. Друг много важен
параметър, който обикновено е обект на изследванията е определяне на времето на дотичане
(забавянето) на вълната до обекти и населени места представляващи интерес.
В нашата страна също се предприемат мерки в това направление, които поради
ограничените финансови ресурси все още обхващат една незначителна част от
съществуващите язовирни стени. В Централната научноизследователска лаборатория за
хидравлични изследвания към Университета по архитектура, строителство и геодезия – град
София са проведени изследвания на хипотетичните катастрофални вълни, които биха
възникнали при скъсване на язовирните стени “Чаира”[2], “Яденица”[3] и други.
В настоящия доклад са представени част от резултатите за определяне на
катастрофалната вълна, която би възникнала при скъсване на язовир “Индже Войвода”,
които дават възможност за оценка на риска от наводнение и предвиждане на мерки за
предупреждение и защита и на населението в района след язовирната стена.
ОПИСАНИЕ НА ТОПОГРАФСКИ И ХИДРАВЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Язовир “Индже войвода” ще бъде изграден на р. Даръ дере” – ляв приток на
р. Факийска вливащ се в нея при с. Зидарово в северните склонове на Странджа планина.
Същият е част от обект: Питейно водоснабдяване II етап яз. “Индже войвода”.
Местоположението на язовирната стена, тип земнонасипна стена от местни материали, се
определя от избраната площадка при изготвяне на първоначалните проучвания, изпълнени
през 1978 -1983 год.
Съгласно “Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения” , таблица 3 т.1. при
водоснабдяване на населени места с население над 50 000 жители при I-ва категория на
водоснабдителната система се допуска основното съоръжение – яз. стена да бъде от II клас.
Оразмерителните високи вълни за преливните съоръжения и водните нива по време на
експлоатация се приемат с изчислителна обезпеченост съгласно чл. 31 от горните Норми. За
II клас яз. стена обезпечеността на максималните оразмерителни високи вълни за преливните
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съоръжения е 0.1 %, както са дадени в Таблица 1.
Таблица 1
Съоръжение

Обезпеченост %

Водно количество (не
ретензирано) m3/s

Водно количество
(ретензирано) m3/s

Преливник

0.1

338

230

Основните параметри на язовирната стена и водохранилището са следните - Таблица 2:











Залята площ до кота 144,00
Залята площ до кота 146,35
Общ акумулиращ обем
Общ обем до кота 148,00
Кота НВРВН
Кота НВВН
Кота корона стена
Кота корона масивен парапет
Дължина на стената по короната
Най-ниска кота терен в язовирното езеро

930103 m2
1034103 m2
12,23 106 m3
15,35106 m3
144,00
146,35
147,35
148,55
135,00 m
111,00

Топографските характеристики на изследвания район са определени от налични карти в
мащаб 1:5000. Оценка за пропускната способност на речната долина (обобщен коефициент
на грапавина nоб), заливането на страничните дерета и виражиране на вълната по речните
криволинейни участъци е направена въз основа на визуален оглед на района и данни от
аналогични изследвания [1].
Въведена е номерация на профилите с начало створа на стената, като за провеждане на
изчисленията след створа на стната са въведени 100 бр. профили, а за описване на
язовирното езеро над створа на стената са въведени 32 бр. профили (Фигура 1).

Фигура 1. Разположение на изчислителните профили
МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ
Придвижването на формиращата се в тези случаи водна вълна може да бъде оценено
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чрез числени методи или хидравлични модели. Последните са характерни за по-ранния етап
от развитието на моделирането, но в последните години акцента се измества към групата на
числените модели. Това е следствие от значителния прогрес, както в развитието на самите
методи и техники за числено моделиране, така и от лавинообразното нарастване на броя и
възможностите на персоналните компютри и тяхното масово приложение в управлението на
водните ресурси. За условията на планинските реки, където най-често се изграждат
язовирите, почти изключително се прилагат едно-дименсионални хидродинамични модели,
които в често могат да се използват и в по-опростена модификация [2]. Двудименсионалните модели се използват само при изследване разливането на речното течение
през дигите в обширни низини или населени места.
Моделът се състои от две концептуални части: (1) Описание на начина на разрушение
на стената, т.е. времевото и пространственото развитие на процеса на формиране на прореза
в нейното тяло, (2) Хидравлични изчисления за определяне на разпространението на
формираната висока вълна по дължина на речния участък, във функция на изходния
хидрограф през прореза на стената, характеристиките на язовирното езеро (кривата на
завирените обеми и залятите площи), хидрографа на постъпващите в езерото води,
капацитетът на преливника за отвеждане на восоките води, геометричните характеристики на
долината, като способност да акумулира водни обеми, грапавина на речното легло,
наличието на мостове и други преградни съоръжения по трасето на реката.
Хидравличните изчисления на разпространението на високата вълна по поречието на
реката след язовир “Индже войвода” са реализирани с помощта на математическия модел
HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center - River Analysis System) версия 4.1, разработен от
корпуса на военните инженери на САЩ (U.S. Army Corps of Engineers). Уравненията които
се използват са пълните еднодименсионални уравнения на Сен-Венан за нестационарно
движение, които са допълнени с вътрешни гранични условия представящи бързо изменящо
се течение (преливник широк праг) през отвора на прореза на стената.
v
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v  g
 g (i f  i0 )  0
t
x
x

(6)

h
h
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v
v 
h 0
t
x k  1 x
Тук i f  v 2 C 2 R e наклонът на триене, а i0 – наклонът на дъното.
Горната система се решава численo чрез линеаризирана неявана диференчна схема
Използват се също и външни гранични условия на горният и долният край на изчислителния
участък. Състоянието на течението може да бъде бурно, спокойно или комбинация от двете
във функция на времето и пространството по дължина на участъка. Пълно описание на
уравненията и методите за тяхното числено речаване може да бъде намерено в [10].
Земнонасипните язовирни стени, какъвто тип се явява и “Индже войвода” не могат да
бъдат разрушени мигновено, нито се разрушават изцяло. Окончателният размер на прорива в
тях B обикновено е в ганиците (h < B < 5Yd), където Yd e височината на стената. От друга
страна е необходимо време за формиране на прорива в стената, чрез отмиване на част от
материала, от който е изградена последната.
Времето за разрушаване на стената съгласно моделът HEC-RAS е интервалът от време
между първото разрушение върху повърхността на стената и достигане на окончателните
размери на прорива.
Определянето на стойностите на величините B и τ е трудна и невинаги възможна
задача, като се има предвид невъзможността да бъде оценено влиянието на всички фактори.
По тази причина се препоръчва прилагане на различни формули и методи и провеждане на
изчисленията за определен диапазон на изменение на параметрите, чрез което се гарантира
изследване на по-голям брой възможни комбинации.
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Някои автори препоръчват изготвяне на таблица със стойности съдържащи
максималните, минималните и средните стойности на параметрите и последващо
комбиниране на различните възможности с цел дефиниране на различни изчислителни
сценарии.
Съществуват различни модели на разрушаването [8], като една от възприетите
класификации е показана на фигура 2. При всеки от тях се предполага, че разрушаването
започва от короната на стената при преливане през последната и големината на отвора
нараства с течение на времето. Геометричната форма на прорива обикновено се описва чрез
неговата височина, широчина и наклон на откосите. Сравняването с данни от разрушени
стени показва, че най-често разрушаването протича по модел А, като първоначално, то е с
формата на триъгълник и след това получава трапецовидна форма.

Фигура 2. Модели за формиране на прорива в земнонасипни язовирни стени, съгласно [8].
За изчисляване на широчината на прорива B и времето τ в настоящето изследване са
използвани следните зависимости (Froehlich, 1995):
B  15.k 0 .Vm0,32 .H w0,19

B - средна широчина на прорива в земнонасипната стена (m)
k0 = 1.4 (преливане през короната на стената)
Vm – обем на язовирното езеро в момента на разрушаването (m3. 106), за язовир “Индже
Войвода” Vm=15,35×106 m3;
Нw (m) e височината на водния стълб от дъното на прорива, която обикновено се
приема равна на височината на стената.
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Фигура 3. Характерни размери на прорива в земнонасипни язовирни стени, съгласно [8].
Като се замести във формулата се получава:

B  15.1,4.15,350,32.36,650,19 = 99.76 m
(Froehlich, 2008) предлага формулата:
B  0,27.k0 .Vm0,32 .H w0,04 - откъдето се получава
B  0,27.1,4.15350000 0,32.36,650,04 =87,02 m

и приблизителната формула:
B  0,27.k 0 .Vm0,33
B  0,27.1,4.153500000,33 =88,90 m

Окончателно се приема средна широчина на прорива B  90,0 m
Времето от началото на преливането до окончателно формиране на прореза в стената.

  3.,84.Vm0,53 .H w0,9
Като се замести във формулата се получава:

  3,84.15,350,53.36,650,9 =0,64 часа
Froehlich, (2008) предлага формулата:

  63,2

Vw
15350000
=   63,2
 2157 s =0,60 часа
2
g.H b
9,81.36,65 2

Същият автор предлага наклонът настраничните откоси на прорива да се определя по
отношението:
1,0  при разрушаване чрез преливане
z
0,7  при осталите форми на разрушаване

Въз основа на резултатите от горните изчисления са възприети следните три сценария
за формиране на прорива, чрез които ще бъде обхванат един по-широк диапазон на
възможни стойности на параметрите на прорива, които са дадени в таблица 3:
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Таблица 3.

Максимална Широчина
на дъното
Странични откоси на
прореза (z)
Време за формиране на
прорива

Неблагоприятен
сценарий

Вероятен
сценарий

Консервативен
сценарий

65,00 m

54,00 m

45,00 m

1.2

1,0

0,8

0,40 часа

0,60 часа

0,80 часа

Влиянието на параметрите на разрушавне на стената върху разположения след стената
речен участък зависи преди всичко от неговата конфигурация и надлъжен наклон. В
непосредствена близост след створа на стената формираният хидрограф е функция на
еволюцията на прорива, докато по-отдалечените участъци от стената са по-слабо повлияни
от параметрите на разрушаване, а зависят в по-голяма степен от разстоянието и формата на
речната долина. Общият обем на водата при различните хидрографи е един и същ
(приблизително равен на обема вода в язовирното езеро преди разрушаване на стената). При
придвижване по речната долина по-острите и стръмни хидрографи се трансформират в поголяма степен от по-полегатите и ниски хидрографи, което в крайна сметка води до
тенденция към тяхното уеднаквяване с нарастване на дистанцията от створа на стената.
Степента на трансформация зависи от стръмнината на речното легло, коефициентите на
грапавина на реката и заливаемите тераси, както и възможностите на долината за
акумулиране на водни маси.
При разрушаване на стената водните маси увличат значително количество плаващи
отломки и седименти, което увеличава турбулентността на течението и води до нарастване
на коефициентите на грапавина, особено в по-близките до стената профили.
ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ
По-надолу в таблична и графична форма са представени резултатите от хидравличните
изчисления. С цел оценка влиянието на параметрите на прорива в стената са възприети три
изчислителни сценария съгласно таблица 3. За всеки един от тях са използвани едни и същи
гранични условия на хидравличния модел:

На горната граница на модела (входа на изчислителния участък) е зададен
хидрограф на високите води с вероятност за превишение 0,001. Това предполага,
че разрушаването на язовирната стена ще настъпи едновременно с появата на
висока вълна с период на повторение 1 път на 1000 години;

На долната граница на модела (началото на с. Зидарово) е зададена нормалната
дълбочина;

Зададени са коефициенти на грапавина за основното речно течение n=0,045 за река
Даръ дере, след створа на яз. стена и n=0,040 за участъка на р. Факийска. Тези
коефициенти са завишени спрямо същите за стационарен режим поради много
високата турбулентност на водния поток при фронта и тялото на вълната;

Влиянието на язовирното езеро е отчетено чрез 32 броя напречни профили;

За начало на процеса на разрушаване на язовирната стена е възприета кота водно
ниво в язовирното езеро 147,50;

Възприето е образуване на прорива в рамките на зададеното време по линеен
закон;

Възприето е условно време за моделиране на събитието предизвикващо
разрушаване на язовирната стена. Периодът на моделиране обхваща 01.01.2009 г.
от 00:00 часа до 16:30 часа. При това положение разрушаването на стената
настъпва около 05:00 часа т.е. времето на представените хидрографи следва да се
възприема като условно спрямо така избраното начало на моделираното събитие.
Поради големия обем на информацията тук са представени резултатии от
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хидравлличните изчисления за т.н. «вероятен изчислителен сценарий», като е направено
сравнение е сезултатите за другите два сценария.
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Фигура 4. Надлъжен профил по изчислителния участък с положението на
обвивната линия на максималните водни нива при скъсване на язовирната стена
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Фигура 5. Надлъжен профил по изчислителния участък с последователното
положение на линията на водни нива при скъсване на язовирната стена
в 5:00, 5:10, 5:20, 5:30, 5:40, 5:50, 6:00, 6:10 и 6:20 часа
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Фигура 6. Хидрографи при опашката на язовир “Индже Войвода”
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Фигура 7. Хидрографи при стената на язовир “Индже Войвода”
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Фигура 8. Хидрографи при профил Р.1 след язовир “Индже Войвода”

Plan: Plan11 River: Indje Reach: Indje_vojvoda RS: 75
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Фигура 9. Хидрографи при профил Р.23 след язовир “Индже Войвода”

Plan: Plan11 River: Indje Reach: Indje_vojvoda RS: .7
21

8 00 0

20

7 00 0

S ta g e

6 00 0
5 00 0

18
4 00 0
17
3 00 0
16

Fl ow

F low (m 3/ s)

19

Stage (m )

Lege nd

2 00 0

15

1 00 0

14
2 40 0

0
0 20 0

0 40 0

0 60 0

0 80 0
0 1Ja n2 0 09
T im e

1 00 0

1 20 0

1 40 0

1 60 0

Фигура 10. Хидрографи при профил Р.100 – началото на с.Зидарово
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Фигура 11. Разпределение на скоростите по дължина на изчислителния участък
(за километража вижте надлъжния профил)
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Фигура 12. Хидрографи на водните количества по дължина на участъка в
характерни моменти от време (за километража вижте надлъжния профил)
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Prof. 44

Prof. 37

Prof. 30

Prof. 23

Prof. 16

Prof. 9

Prof. 2

Prof.104

Prof.111

Prof.118

Prof.125

Prof.132

0.00

Профил

Фигура 13. Максимални водни количества по дължина на участъка
633

Разлики между изчислените максимални
в о д н и к о л и ч е с тв а з а тр и те с ц е н а р и я

12000.00

Профил

10000.00
8000.00
6000.00
4000.00
2000.00

Водно количество (m3/s)

Prof.

Prof. 93

Prof. 86

Prof. 79

Prof. 72

Prof. 65

Prof. 58

Prof. 51

Prof. 44

Prof. 37

Prof. 30

Prof. 23

Prof. 9

Prof. 16

Prof. 2

Prof.104

Prof.111

Prof.118

Prof.125

Prof.132

0.00

.

Фигура 14. Разлики между максималните водни количества по
дължина на участъка за трите изчислителни сценария
Разлики в максималните коти на водните
н и в а з а тр и те и з ч и с л и те л н и с ц е н а р и я

6.00
5.00

Кота

.

4.00
3.00
2.00
1.00

Prof. 99

Prof. 93

Prof. 87

Prof. 81

Prof. 75

Prof. 69

Prof. 63

Prof. 57

Prof. 51

Prof. 45

Prof. 39

Prof. 33

Prof. 27

Prof. 21

Prof. 15

Prof. 9

Prof. 3

Prof.102

Prof.108

Prof.114

Prof.120

Prof.126

-1.00

Prof.132

0.00

Профил

Фигура 14. Разлики между максималните коти на водните нива по
дължина на участъка за трите изчислителни сценария

Фигура 15. Карта на заливаемите площи при преминаване на катастрофалната вълна.
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ИЗВОДИ
Сравняването на резултатите от трите изчислителни сценария показава, че възприетата
форма на разрушаване на стената има много съществено значение, както за получените
максимални водни количества, така и за максималните изчислени водни нива по дължина на
изчислителния участък. Както е логично да се очаква, най-големите разлики се получават в
створа след язовирната стена (Профил 1), а най-малките разлики в сечението при с. Зидарово
(Профил 100):
Таблица 4.

Профил

Prof. 1
Prof. 100

Профил

Prof. 1
Prof. 100

Максимално
Разлики
Максимално Максимално
водно
между
водно
водно
количество
Неблагоколичество количество
Неблагоприятен и
Вероятен Благоприятен
приятен
Вероятен
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
3
3
3
m /s
m /s
m /s
m3/s
17091.56
11811.07
7079.42
5280.49
8373.29
7278.63
5969.94
1094.66
Максимална
Разлики
Максимална Максимална
кота водно
между
кота водно кота водно
ниво
Неблагониво
ниво
Неблагоприятен и
Вероятен Благоприятен
приятен
Вероятен
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
128.54
125.93
123.44
2.61
21.07
20.76
20.36
0.31

Разлики
Разлики
между
между
Вероятен и
НеблагоНеблагоприятен и
приятен Благоприятен
сценарий
сценарий
3
m /s
m3/s
4731.65
10012.14
1308.69
2403.35
Разлики
Разлики
между
между
Вероятен и
НеблагоНеблагоприятен и
приятен Благоприятен
сценарий
сценарий
2.49
5.10
0.40
0.71

В критичното сечение при с. Зидарово (Профил 100) максималната кота на водното
ниво достига 20,76 при “Вероятния сценарий” и 21,07 при “Неблагоприятния сценарий”.
Тези коти следва да бъдат взети предвид при изготвяне на аварийните планове за ранно
предупреждение на населението.
Времето за придвижване на вълната между профили 1 и 100 е около 55-60 минути т.е.
това е времето за евакуация, с което разполагат жителите от ниско разположените зони на с.
Зидарово (под кота 21,00). Ще бъдат засегнати ниските части на пътя свързващ язовирната
стена със село Зидарово.
Село Габър, което е разположено на около 2,0 км от мястото на вливане на Даръ дере
срещу течението на река Факийска няма да бъде засегнато, поради неговото разположение на
кота по-висока от 22,00.
Поради това, че моделът е еднодименсионален, при изчисленията с него не е отчетено
влиянието на завоите на Даръ дере в зоната между профили 54 и 66, което на практика не
отчита акумулативния ефект, който ще се получи в тази зона и ще забави придвижването на
вълната.
Като цяло може да се направи извода, че долината на Даръ дере е сравнително тясна,
без наличие на речни тераси и като следствие на това има слаб ретензионен ефект върху
придвижващата се по него висока вълна, формирана при разрушаване на стената.
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