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Резюме 

В тази статия е изследвано реагирането на еднослойни дискретни сферични куполи. Като 

обекти на изследване са разгледани седемдесет модела на куполи. Изчислителните модели се 

различават по вида на граничните опорни условия, структурната решетка и височината (във 

функция на централния полуъгъл и радиуса на сферичната повърхност). Избраните 

представители на дискретни сферични куполи са групирани в два типа изчислителни модели 

(според вида на граничните опорни условия), а всеки тип съдържа съответно по пет варианта 

(според морфологията на структурната решетка). От своя страна всеки вариант има по седем 

представителя (в зависимост от височината). Изследването на дискретните сферични куполи е 

проведено чрез програмен продукт, базиран на Метод на крайните елементи. След 

проведеното статическо изчисляване, численото сравнение е направено по следните признаци: 

изменение на нормалните усилия в прътите от решетката; местоположение на неутралната 

линия, разделяща натискови и опънни усилия в пръстените на куполите; вертикално 

преместване на характерни възли. В тази статия е въведен нов параметър, който е означен 

като "линейна напрегнатост". Чрез него се оптимизират теглата на сферични прътови куполи с 

различни типове решетка при еднакъв основен диаметър и различни централни полуъгли, 

съответни на опорния паралел на купола. Ефектът при използване на параметъра "линейна 

напрегнатост" е че не е необходимо да се извършва реално статическо изчисляване и 

оразмеряване на прътите от куполната решетка. 

 

Ключови думи: сферични куполи, линейна напрегнатост, морфология на структурната 

решетка, Метод на крайните елементи 
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Abstract 

This article investigates the response of discrete single-layer spherical domes. As objects of 

study are examined seventy model of domes. The computational models differ in the type of 

boundary conditions, grid structure and height. Selected representatives of discrete single-layer 

spherical domes are grouped into two types of computational models (depending on the type of 

boundary conditions), and each type contains five variants (according to the morphology of the grid 
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structure). Each variant has seven representatives (depending on height). The study of discrete 

single-layer spherical domes was conducted by software based on the Finite Element Method. 

Numerical comparison has been made on the following factors: variation of the normal forces, 

location of the neutral line and vertical displacement of specific nodes. This paper introduces a new 

parameter that is called "linear strengths". With this parameter to optimize the weights of the discrete 

single-layer spherical domes with different types of morphology, and the same basic diameter and 

various central sеmi-angles. The advantage using parameter "linear strengths" is that it is not 

necessary to perform full static calculations and design of bars of the dome. 

 

Keywords: discrete single-layer spherical domes, linear strengths, morphology of the grid 

structure, Finite elements method 

 

1. Въведение 

В тази статия е изследвано реагирането на еднослойни дискретни сферични куполи. 

Като обекти на изследване са разгледани седемдесет модела на куполи. Изчислителните 

модели се различават по вида на граничните опорни условия, структурната решетка и 

височината (във функция на централния полуъгъл и радиуса на сферичната повърхност). 

Избраните представители на дискретни сферични куполи са групирани в два типа 

изчислителни модели (според вида на граничните опорни условия), а всеки тип съдържа 

съответно по пет варианта (според морфологията на структурната решетка). От своя страна 

всеки вариант има по седем представителя (в зависимост от височината). Изследването на 

дискретните сферични куполи е проведено чрез програмен продукт, базиран на Метод на 

крайните елементи. След проведеното статическо изчисляване, численото сравнение е 

направено по следните признаци: 

- изменение на нормалните усилия в прътите от решетката; 

- местоположение на неутралната линия, разделяща натискови и опънни усилия в 

пръстените на куполите; 

- вертикално преместване на характерни възли. 

 

2. Описание и геометрични характеристики на избраните изчислителните модели 

При генерирането на изчислителните модели са приети следните фиксирани параметри, 

виж Фиг. 1 и Фиг. 2: диаметър на основата D = 30 m; диаметър на ключовия пръстен 

dk = 1,65 m; цикличен ъгъл при основата β = 15; брой на паралелите, разделящи 

меридианните линии (вътрешни пръстени) n = 7; корава връзка на елементите с опорния 

пръстен; корава връзка между елементите от структурната решетката. За конструктивните 

елементи от структурната решетка са приети напречни сечения от тръбни профили. За всички 

елементи на разглежданите куполи са приети еднакви геометрични характеристики на 

напречните сечения. 

За конструктивните елементи от структурната решетка са приети напречни сечения от 

тръбни профили. За всички елементи на разглежданите куполи са приети еднакви 

геометрични характеристики на напречните сечения. 

Натоварването е вертикална проекция на условно ососиметрично натоварване, 

равномерно разпределено върху хоризонтална площ, равна на основата на купола. 

Интензивността е приета q = 5 kN/m
2
, която приблизително отчита натоварването от 

постоянни товари (собствено тегло на конструкцията и покритието) и временен товар от сняг. 
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1) 2) 3) 

4)   5) 

Фиг. 1. Избрани представители на дискретни сферични куполи 
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Фиг. 2. Фиксирани геометрични характеристики на избраните куполи 

 

Изчислителните модели от тип I (К.1 ÷ К.5) са с радиално подвижни опори. Куполите от 

Вариант 1 (К.1) са със структурна решетка, показана на Фиг. 1-1). Различните представители 

от Вариант 1 се получават чрез вариране на централния полуъгъл в диапазона 30º÷90º със 

стъпка 10º. Различните представители от другите варианти, виж Фиг. 1-2) ÷ Фиг. 1-5), се 

получават аналогично. Изчислителните модели от тип II (К.1* ÷ К.5*) са с неподвижни опори. 

Аналогично, различните варианти (Вариант 1* ÷ Вариант 5*) имат съответната морфология на 

решетката, а различните представители от тези варианти се различават по височината си. 

 

3. Цел и последователност на изследването 

За изясняване на напрегнатото и деформирано състояние на куполите, вписани в 

сферичен сегмент с различна структурна композиция, се използват начално приетите 



 Международна научна конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна 

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

11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria 

 

382 

параметри за куполите (R, , n) при два вида гранични опорни условия и фиксирано външно 

натоварване q.  

Проведено е параметрично изследване чрез серия числени опити върху показаните на 

Фиг. 1 прътови куполи с постоянен радиус на основата r0 = 15,0 m и нарастваща височина, 

отговаряща на централен полуъгъл , изменящ се в интервала от 30 до 90 със стъпка 10. 
 

4. Сравнителен анализ на получените резултати 

След проведеното статическо изчисляване с програмен продукт SAP2000, численото 

сравнение е направено по следните признаци: 

 изменение на нормалните усилия в прътите от решетката; 

 местоположение на неутралната линия, разделяща натискови и опънни усилия в 

пръстените на куполите; 

 вертикално преместване на характерни възли. 

Поради наличието на голям масив от елементи и изходни числови данни, за сравнение 

между седемдесетте модела са разгледани резултатите от статическото решение за 

представителни елементи, означени условно по следния начин: 

- в меридианно направление - R1 ÷ R8 по височина за изчислителни модели К.1, К.2, 

К.3 и К.5 (К.1*, К.2*, К.3* и К.5*); 

- в пръстеновидно (паралелно) направление – N1÷N7 за изчислителни модели К.1, К.2, 

К.3 и К.5 (К.1*, К.2*, К.3* и К.5*); 

- диагонални елементи – D1 ÷ D8 за изчислителни модели К.1, К.2, К.3 и К.5 (К.1*, 

К.2*, К.3* и К.5*); 

- в меридианно направление - М1÷М8 по височина за изчислителни модели К.4 (К.4*); 

- диагонални елементи – Р1÷Р8 за модели К.4 (К.4*). 

 

4.1. Резултати за куполи тип I (радиално подвижни опори) 

 

Таблица 1. Нормални усилия в елемент R.1 за различните представители куполи 

 

30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º

K.1 -169,75 -141,43 -128,17 -124,14 -127,41 -138,16 -158,22

K.2 -224,01 -167,49 -141,01 -130,25 -129,89 -138,58 -157,79

K.3 -168,78 -141,10 -128,08 -124,13 -127,43 -138,16 -158,18

K.5 -266,74 -211,48 -180,93 -163,41 -153,91 -150,09 -150,98

Нормално усилие в елемент R.1 при централен полуъгъл

К
у

п
о

л

 
 

Таблица 2. Нормални усилия в елемент N.1 за различните представители куполи 

 

30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º

K.1 -18,06 -17,40 -7,77 6,22 24,51 49,11 83,98

K.2 -19,69 -17,48 -7,18 6,98 25,19 49,57 84,52

K.3 -9,05 -12,83 -5,36 7,47 25,08 49,23 83,76

K.5 -39,19 -36,28 -23,48 -5,57 17,46 47,93 90,48

К
у

п
о

л

Нормално усилие в елемент N.1 при централен полуъгъл
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Таблица 3. Нормални усилия в елемент D.1 за различните представители куполи 

 

30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º

K.2 52,94 24,90 12,02 5,68 2,42 0,65 -1,01

K.3 0,77 0,51 0,34 0,22 0,13 0,05 -0,01

K.5 106,88 74,21 53,69 38,26 24,61 10,56 -5,93

Нормално усилие в елемент D.1 при централен полуъгъл

К
у
п

о
л

 
 

Таблица 4. Нормални усилия в елементи М.1÷М.8 и Р.1÷Р.8 за купол К.4 

 

30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º

M.1 55,87 41,01 42,41 52,02 68,41 93,07 129,88

M.8 -65,35 -48,49 -40,37 -36,51 -35,33 -36,36 -39,51

P.1 -115,96 -95,39 -84,98 -80,57 -80,70 -85,18 -94,81

P.8 -8,76 -6,50 -5,41 -4,88 -4,72 -4,86 -5,29

Нормални усилия в купол К.4 при централен полуъгъл

 
 

4.2. Резултати за куполи тип II (неподвижни опори) 

 

Таблица 5. Нормални усилия в елемент R.1 за различните представители куполи 

 

30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º

K.1* -174,31 -143,25 -128,95 -124,47 -127,54 -138,20 -158,22

K.2* -202,07 -160,71 -140,94 -133,23 -134,30 -143,79 -163,41

K.3* -174,10 -143,15 -128,89 -124,43 -127,51 -138,15 -158,16

K.5* -143,15 -118,61 -107,99 -105,51 -109,25 -119,03 -135,91

К
у
п

о
л

Нормално усилие в елемент R.1 при централен полуъгъл

 
 

Таблица 6. Нормални усилия в елемент N.1 за различните представители куполи 

 

30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º

K.1* -60,63 -36,98 -17,68 0,98 21,76 47,82 83,58

K.2* -32,90 -15,76 -0,99 14,30 32,56 56,82 91,66

K.3* -59,55 -36,56 -17,58 0,91 21,58 47,55 83,24

K.5* -4,83 4,86 14,97 27,03 42,82 65,05 98,31

К
у
п

о
л

Нормално усилие в елемент N.1 при централен полуъгъл

 
 

Таблица 7. Нормални усилия в елемент D.1 за различните представители куполи 

 

30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º

K.2* -46,32 -35,95 -28,92 -23,83 -20,13 -17,78 -17,18

K.3* -0,17 -0,12 -0,09 -0,07 -0,05 -0,05 -0,05

K.5* -33,56 -25,71 -21,12 -18,34 -16,88 -16,75 -18,41К
у

п
о

л

Нормално усилие в елемент D.1 при централен полуъгъл
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Таблица 8. Нормални усилия в елементи М.1, М.8, Р.1 и Р.8 за купол К.4* 

 

30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º

M.1 4,83 17,06 29,93 45,15 64,59 91,10 129,12

M.8 -65,30 -48,50 -40,37 -36,51 -35,33 -36,35 -39,51

P.1 -120,26 -97,18 -85,76 -80,94 -80,87 -85,25 -94,83

P.8 -8,76 -6,50 -5,42 -4,88 -4,72 -4,86 -5,28

Нормални усилия в купол К.4* при централен полуъгъл

 
 

Диаграмите за изменение на усилията, виж Фиг. 3, в избраните представителни елементи 

показват обща тенденция на нелинейното им намаляване с нарастване на централният 

полуъгъл . Очевидно е, че елементите от петте купола са най- натоварени при  = 30, като в 

интервала  = 60  80 се наблюдава монотонно затихване на изменението. Както се вижда 

от табличните и графични резултати при куполи К.4 и К.5 нормалните усилия са по-малки в 

сравнение с К.1, К.2 и К.3, за сметка на по-големия брой елементи. 
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Фиг. 3. Графикa на изменение на нормалните усилията в елемент N.1 за К.1 и К.1* 

 

Тенденция за намаляване на нормалните усилия се наблюдава и при избраните 

представителни поясни (лежащи върху паралелите) пръти. 

Типът на решетката се отразява в кривите, които съответстват на различни нормалните 

усилия в пръстените от І и ІІ поясно ниво за всяка фиксирана стойност на . С нарастване на 

 от 30 до 50 се забелязва, че натисковото усилие в І-ви поясен пръстен преминава в 

опънно. Тази промяна на знака в усилието се наблюдава и във втория вътрешен пръстен в 

интервала  = 60  70.  
Границата между натисковите и опънни пръстеновидни усилия се определя от 

"неутралната" линия. Местоположението на неутралната линия е фиксирано спрямо 

основните параметрите на купола (R, H) и следните разстояния: у – спрямо основата на купола 

и Y – спрямо центъра на сферичната повърхнина. 

Фиг. 4 – а), б) показват положението на нулевата линия в съотношение към радиуса на 

сферичната повърхнина R и височината Н. 
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а)         б) 

Фиг. 4. а) Местоположение на неутралната линия при отношение Y/R; 

б) Местоположение на неутралната линия при отношение y/H 

 

Деформираното състояние, изразено чрез възловите премествания, е проследено чрез 

вертикалните им стойностите в два представителни възела от куполите с еднакви координати, 

съответно от ІV-ти и ключов пръстен. Кривите на преместванията в тези възли са показани на 

Фиг. 5 – а), б). 

Графиката от Фиг. 5 – а) показва нелинейно намаляващите вертикални премествания на 

избрания възел и съответно отразява нарастващата коравината на системата във вертикално 

направление на съответното ниво с увеличаване на . Кривите на вертикалните премествания 

имат сходен характер при относителни разлика в порядъка на 20  30%. Тази разлика е 

значително по-голяма за вертикалните премествания на възлите от пръстена на най-горното 

ниво, виж Фиг. 5 – б), като в интервала  = 40  80 кривите не са толкова силно изразени 

(изключение се наблюдава при  = 30 за купол К.4). 
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Фиг. 5. а) Диаграми на възлови вертикални премествания от ІV-ти поясен пръстен 

б) Диаграми на възлови вертикални премествания от "ключов" пръстен 

 

Заключение 

От направения анализ при отчитане особеностите в изчислителните модели 

(геометрични характеристики, опорни условия, натоварване) на петте типа структурна 

решетка може да се констатира следното: 
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Ребреният купол К.1 е с най-малко пръти, неговата решетка е по-напрегната и податлива 

спрямо другите четири. Тенденцията на понижаване на нормалните усилията в прътите и 

възловите преместванията при куполи К.4 и К.5 е за сметка на по-големия брой пръти. При 

нарастване на централния полуъгъл  местоположението на неутралната линия се покачва, 

като зоната на положителните пръстеновидни усилия се разширява нагоре. При полегатите 

куполи ( = 30) тази зона е доста стеснена и усилията изцяло се поемат от опорния пръстен. 

Обратно, зоната на натиснатите пръстени нараства с понижаване височината на купола и при 

 = 30 цялата структурна решетка работи на натиск.  

Очевидно е, че при така направената съпоставка между разгледаните структурни 

решетки куполи К2, К.3, К.4 и К.5 са за предпочитане пред купол К.1 по отношение на 

коравина и вътрешно разпределение на усилията.  

Резултатите от проведеното изследването показват следните тенденции: 

А) При увеличаване височината на купола, натисковите усилия в меридианите пръти 

намаляват, но се увеличават геометричните им дължини. Усилията в диагоналите и 

пръстените намаляват (с изключение на първият етажен пръстен, при който усилията 

нарастват). 

Б) При понижаване височината на купола, обратно, максималните натискови усилия 

растат, изкълчвателните дължини намаляват, а "неутралната линия", разделяща натиснатите 

от опънатите поясни пръти, слиза надолу. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ НА ТЕГЛОТО НА ПРЪТОВИ КУПОЛИ  

ЧРЕЗ ПАРАМЕТЪР ЗА "ЛИНЕЙНА НАПРЕГНАТОСТ" 

 

Анита Хандрулева 
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Резюме 

В тази статия е изследвано реагирането на еднослойни дискретни сферични куполи. 

Като обекти на изследване са разгледани седемдесет модела на куполи. Изчислителните 

модели се различават по вида на граничните опорни условия, структурната решетка и 

височината (във функция на централния полуъгъл и радиуса на сферичната повърхност). 

Избраните представители на дискретни сферични куполи са групирани в два типа 

изчислителни модели (според вида на граничните опорни условия), а всеки тип съдържа 

съответно по пет варианта (според морфологията на структурната решетка). От своя страна 

всеки вариант има по седем представителя (в зависимост от височината). Изследването на 

дискретните сферични куполи е проведено чрез програмен продукт, базиран на Метод на 

крайните елементи. След проведеното статическо изчисляване, численото сравнение е 

направено по следните признаци: изменение на нормалните усилия в прътите от решетката; 

местоположение на неутралната линия, разделяща натискови и опънни усилия в пръстените 

на куполите; вертикално преместване на характерни възли. В тази статия е въведен нов 

параметър, който е означен като "линейна напрегнатост". Чрез него се оптимизират теглата на 

сферични прътови куполи с различни типове решетка при еднакъв основен диаметър и 

различни централни полуъгли, съответни на опорния паралел на купола. Ефектът при 

използване на параметъра "линейна напрегнатост" е че не е необходимо да се извършва 

реално статическо изчисляване и оразмеряване на прътите от куполната решетка. 

 

OPTIMIZATION OF WEIGHT OF LATTICE DOMES 

USING PARAMETER "LINEAR STRENGTH" 

 

Anita Handruleva 
1
, Vladimir Matuski 

2
, Konstantin Kazakov 

3 

 

Abstract 

This article investigates the response of discrete single-layer spherical domes. As objects of 

study are examined seventy model of domes. The computational models differ in the type of 

boundary conditions, grid structure and height. Selected representatives of discrete single-layer 

spherical domes are grouped into two types of computational models (depending on the type of 

boundary conditions), and each type contains five variants (according to the morphology of the grid 

structure). Each variant has seven representatives (depending on height). The study of discrete 

single-layer spherical domes was conducted by software based on the Finite Element Method. 
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Numerical comparison has been made on the following factors: variation of the normal forces, 

location of the neutral line and vertical displacement of specific nodes. This paper introduces a new 

parameter that is called "linear strengths". With this parameter to optimize the weights of the discrete 

single-layer spherical domes with different types of morphology, and the same basic diameter and 

various central sеmi-angles. The advantage using parameter " linear strengths" is that it is not 

necessary to perform full static calculations and design of bars of the dome. 

 

Keywords: discrete single-layer spherical domes, linear strengths, morphology of the grid 

structure, Finite elements method 

 

1. Въведение 

В тази статия е изследвано реагирането на еднослойни дискретни сферични куполи. 

Като обекти на изследване са разгледани тридесет и пет модела на куполи. Изчислителните 

модели се различават по вида на структурната решетка и височината (във функция на 

централния полуъгъл и радиуса на сферичната повърхност). Избраните представители на 

дискретни сферични куполи са групирани в пет варианта (според морфологията на 

структурната решетка). От своя страна всеки вариант има по седем представители (в 

зависимост от височината). Изследването на дискретните сферични куполи е проведено чрез 

програмен продукт, базиран на Метод на крайните елементи. В тази статия е въведен нов 

параметър, който е наречен "линейна напрегнатост". Чрез него се оптимизират теглата на 

сферични прътови куполи с различни типове решетка при еднакъв основен диаметър и 

различни централни полуъгли, съответни на опорния паралел на купола. Ефектът при 

използване на параметъра "линейна напрегнатост" е че не е необходимо да се извършва 

реално статическо изчисляване и оразмеряване на прътите от куполната решетка. 

 

2. Описание и геометрични характеристики на избраните изчислителните модели 

При генерирането на изчислителните модели са приети следните фиксирани параметри, 

виж Фиг. 1 и Фиг. 2: диаметър на основата D = 30 m; диаметър на ключовия пръстен 

dk = 1,65 m; цикличен ъгъл при основата β = 15; брой на паралелите, разделящи 

меридианните линии (вътрешни пръстени) n = 7; корава връзка на елементите с опорния 

пръстен; корава връзка между елементите от структурната решетката. За конструктивните 

елементи от структурната решетка са приети напречни сечения от тръбни профили. За всички 

елементи на разглежданите куполи са приети еднакви геометрични характеристики на 

напречните сечения. 

За конструктивните елементи от структурната решетка са приети напречни сечения от 

тръбни профили. За всички елементи на разглежданите куполи са приети еднакви 

геометрични характеристики на напречните сечения. 

Натоварването е вертикална проекция на условно ососиметрично натоварване, 

равномерно разпределено върху хоризонтална площ, равна на основата на купола. 

Интензивността е приета q = 3 kN/m
2
, която приблизително отчита натоварването от 

постоянни товари (собствено тегло на конструкцията и покритието) и временен товар от сняг. 

Изчислителните модели от Вариант 1 (К.1) са със структурна решетка, показана на 

Фиг. 1-1). Различните представители от Вариант 1 се получават чрез вариране на централния 

полуъгъл в диапазона 30º ÷ 90º със стъпка 10º. Другите варианти се получават аналогично 

чрез вариране на вида на структурната решетка, а съответните представители – чрез вариране 

на централния полуъгъл, респективно височина на куполите. 
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1) 2) 3) 

4)   5) 

Фиг. 1. Избрани представители на дискретни сферични куполи 
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Фиг. 2. Фиксирани геометрични характеристики на избраните куполи 

 

3. Оптимизация на теглото на прътови куполи чрез параметър за "линейна 

напрегнатост" - цел и последователност на изследването 

Проведено е параметрично изследване чрез серия числени опити върху показаните на 

Фиг. 1 прътови куполи с постоянен радиус на основата r0 = 15,0 m и нарастваща височина, 

отговаряща на централен полуъгъл , изменящ се в интервала от 30 до 90 със стъпка 10. 
Въведен е нов параметър, който е означен като "линейна напрегнатост". Чрез него се 

оптимизират теглата на сферични прътови куполи с различни типове решетка при еднакъв 

основен диаметър и различни централни полуъгли, съответни на опорния паралел на купола. 

Ефектът при използване на параметъра "линейна напрегнатост" е че не е необходимо да се 

извършва реално статическо изчисляване и оразмеряване на прътите от куполната решетка. 

 

4. Предлагана методика. 

Обект на изследване са еднослойните куполи с често използвани традиционни решетки 

от Фиг. 1. Минимизацията на теглото на сферичните куполи е извършена за площно 

натоварване с условна или действителна интензивност, което се привежда към съсредоточени 

възлови сили. 
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Възловите връзки между прътите от куполите на Фиг. 1 са приети като корави, а 

подпирането върху основния пръстен - неподвижно. Оптимизацията е извършена при 

вариране на дължините на прътите от решетката и усилията в тях, във функция на 

променящия се централен полугъл при постоянна условна или действителна интензивност на 

натоварването. Огъващите моменти, които се пораждат в коравите възли на прътите от Фиг. 1, 

на този етап са пренебрегнати. 

Ще анализираме напрегнатите състояния на прътовите куполи от Фиг. 1. Приет е 

диаметър D = 30 m и разпределено площно натоварване q = 3,0 kN/m
2
 върху хоризонталната 

проекция на засводеното пространство. На Фиг. 2 е показано сечение на куполите с 

меридианна равнина. 

Нека означим с: nm  - брой на меридианните деления по поясната окръжност; np  - брой 

на паралелните деления по височина на сферата. 

От предварително решение с приета интензивност на натоварването и централен 

полуъгъл 30º ≤  ≤ 90º, определяме: Ni - нормални усилия в куполните пръти; nt - брой 

опънати пръти; np - брой натиснати пръти; li - дължина на прът от всяка група; Ai - площ на 

напречното сечение; φ - коефициент на изкълчване; R - изчислително съпротивление на 

конструктивния материал; g  - обемно тегло на конструктивния материал; G - общо тегло на 

прътовия купол при фиксиран централен полуъгъл. 

В такъв случай подлежащата на минимизация функция е: 

1 1 1 1 1

. . . . . . . . .
.

np npn nt nt
i ii

i i i i i i i

i i i i i

N NN g g
G g A l g l g l N l l LN
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1 1

. .
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i
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i i

N
LN N l l

 

   .         (4.2) 

Изразът в скобите от (4.1) ще означим с LN [mKN] и ще го наречем "линейна 

напрегнатост" на прътовия купол. Очевидно е, че за да минимизираме теглото на купола G ще 

е достатъчно да минимизираме неговата "линейна напрегнатост". Поради това не е 

необходимо да се оразмеряват прътите и да се пресмята сумарното им тегло при всяка 

вариация на централния полуъгъл .  

Възможността за минимизиране на теглото на петте купола от Фиг. 1 при вариране на  

е илюстрирана в Табл. 1 и на Фиг. 3. 
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Фиг. 3. Диаграми за минимизиране на теглото чрез параметър "линейна напрегнатост" 
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Може да се предвиди, че с увеличаване на куполната височина H, свързано с 

увеличаване на полуъгъла , прътовите усилия Ni ще намаляват, тъй като са функция от 

намаляващия хоризонтален отпор, упражняван от опорния пръстен. За сметка на това ще се 

увеличават дължините li на прътите. Обратно, снижаването на купола при намаляване на 

централния полуъгъл  ще води до скъсяване на дължините li и увеличаване на прътовите 

усилия Ni. Точно на пресечната "точка" на тези две противоположни тенденции съответства 

търсения оптимален от гледна точка на минимизиране на теглото централен полуъгъл . 
 

Таблица 1. Минимизиране на теглото чрез параметър "линейна напрегнатост" 

α LN [mkN]

30° 6418251,85 0 6418251,85

40° 5165391,65 0 5165391,65

50° 4469547,25 0 4469547,25

60° 4156515,50 53558,85 4210074,35

70° 4198951,80 214923,95 4413875,75

80° 4718059,75 603129,85 5321189,60

90° 5797445,30 1255062,15 7052507,45

30° 6809670,20 5627288,85 12436959,05

40° 5367653,80 4148020,25 9515674,05

50° 4580424,95 3205068,65 7785493,60

60° 4229078,80 2567504,25 6796583,05

70° 4271851,15 2147540,45 6419391,60

80° 4768241,65 1915463,85 6683705,50

90° 5867252,05 1853400,35 7720652,40

30° 6356663,05 5295504,10 11652167,15

40° 5138054,10 3984965,50 9123019,60

50° 4456657,50 3121422,75 7578080,25

60° 4164228,20 2528125,30 6692353,50

70° 4203127,75 2103708,25 6306836,00

80° 4718865,80 1887658,65 6606524,45

90° 5797988,15 1815083,60 7613071,75

30° 7447890,25 6148065,30 13595955,55

40° 5983736,85 4634063,70 10617800,55

50° 5297788,30 3755913,35 9053701,65

60° 5170366,60 3280271,00 8450637,60

70° 5453966,95 3028950,25 8482917,20

80° 6184708,85 2941398,65 9126107,50

90° 7543918,30 3010171,40 10554089,70

30° 8060330,80 6509739,70 14570070,50

40° 6402255,40 4866114,45 11268369,85

50° 5455513,25 3796923,20 9252436,45

60° 4989677,45 3081684,25 8071361,70

70° 5021322,55 2630801,50 7652124,05

80° 5445029,90 2322559,05 7767588,95

90° 6600292,25 2243928,05 8844220,30
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Заключение 

Ниските стойности на параметъра LN за бездиагоналния купол от Фиг. 1-1) в диапазона 

60º ≤  ≤ 70º се обяснява с отсъствието на диагонали и пренебрегването на възникващите 

огъващи моменти в коравите меридианни пръти. Очевидно, че за такъв вид решетка 

методиката трябва да се прецизира, като се отчете влиянието върху линейната напрегнатост и 

на възловите моменти. 

Куполите от Фиг. 1-2) и Фиг. 1-3) показват сходни резултати, с минимум за LN в 

диапазона 70º ≤  ≤ 80º. Уеднаквяването на наклона на диагоналите в съседни полета на 

поясните ивици за купола от Фиг. 1-3) води до абсолютен минимум за параметъра LN, а от 

там - и за теглото на купола. Трябва да се отбележи, че този тип решетка е препоръчана в 

класическите литературни източници като благоприятна, без да е имано в предвид 

препоръчания в настоящата работа анализ. 

Интересно е също, че куполът от Фиг. 1-4) има по-висока стойност за параметъра LN от 

купола от Фиг. 1-5), в един и същ диапазон за изменение 60º ≤  ≤ 70º. 

След като се приеме типа на решетката и диапазона [αi, αi+1], в който може да се очаква 

абсолютна минимизация на LN, е необходимо да се стесни този диапазон и да се извърши 

подходяща апроксимация за търсената стойност на централния полуъгъл. 
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ИНОВАЦИОННИ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕНСЕГРИТИ СТРУКТУРИ 
 

Юлия Илиева 
1
 

 

Резюме 

Тенсегрити структурите се зараждат през двадесети век. Те представляват устойчиви, 

самонапрегнати пространствени системи, изградени от изолирани, изложени на центричен 

натиск пръти, поставени в мрежа от натоварени на опън въжета, като коравите компоненти не 

се допират един с друг. Тенсегрити структурите намират приложение в строителството за 

създаване на покривни покрития, мостови конструкции, елементи от интериорното 

обзавеждане и др. Те притежават потенциал за бъдещо усъвършенстване в архитектурен и 

технически аспект. В настоящата статията е направен преглед на изобретенията за 

тенсегритите. Първият патент за тях е създаден от Buckminster Fuller през 1962 год. Почти 

едновременно с него, през 1964 год. и 1965 год. се появяват съответно изобретенията на David 

Emmerich и Kenneth Snelson. Тези трима мъже се смятат за създателите на тенсегрити 

структурите. Анализът на оригиналните документи на патентите за този вид конструкции 

разкрива развитието им в исторически план. Специално внимание е обърнато на новите 

технически признаци, изобретателската стъпка и промишлена приложимост на 

иновационните решения при проектирането на тенсегрити структури. 
 

Ключови думи: тенсегрити, тенсегрити структури, патенти, историческо развитие, 

Buckminster Fuller, Kenneth Snelson, David Emmerich. 

 

INNOVATIVE SOLUTIONS FOR DESIGNING TENSEGRITY STRUCTURES 

 

Yuliya Ilieva 
1
 

 

Abstract 

Tensegrity structures emerge in the twentieth century. They can be defined as self-stressed, 

stable spatial systems, made of discontinuous compression bars inside a net of continuous tensile 

cables in such a way that the compressed components do not touch each other. Tensegrity structures 

find application in construction for creating roof structures, bridge structures, furniture interior 

elements and etc. They have potential for further improvement in architectural and technical aspect. 

The inventions of tensegrity have been reviewed in this article. The first patent for them was created 

by Buckminster Fuller in 1962. Almost simultaneously, the inventions of David Emmerich and 

Kenneth Snelson appeared in 1964 and 1965 respectively. These three men have been considered the 

inventors of tensegrity. The analysis of the original patent documents for this type of structures has 

revealed their historical development. Special attention has been paid to the new technical features, 

the inventive step and the industrial application of the innovative solutions in designing tensegrity 

structures. 
 

Key words: tensegrity, tensegrity structures, patents, historical development, Buckminster 

Fuller, Kenneth Snelson, David Emmerich. 
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1. Въведение 

Тенсегрити структурите се зараждат през двадесети век. Те представляват устойчиви, 

самонапрегнати пространствени решетковидни системи, изградени от изолирани, изложени на 

центричен натиск пръти, поставени в мрежа от натоварени на опън въжета, като коравите 

компоненти не се допират един с друг. Тенсегрити структурите намират приложение в 

строителството за създаване на покривни покрития, мостови конструкции, елементи от 

интериорното обзавеждане и др. Те притежават потенциал за бъдещо усъвършенстване в 

архитектурен и технически аспект. В настоящата статията е направен преглед на 

изобретенията за тенсегритите. Анализът на оригиналните документи на патентите за този вид 

конструкции разкрива развитието им в исторически план. Специално внимание е обърнато на 

новите технически  признаци, изобретателската стъпка и промишлена приложимост на 

иновационните решения при проектирането на тенсегрити структури. 

 

2. Анализ на патентите за тенсегрити структурите 

Първите заявки за патенти за тенсегрити структури са подадени от Buckminster Fuller, 

David Emmerich и Kenneth Snelson в края на 50-те и началото на 60-те години на миналия век 

[2-5]. Тези трима изобретатели описват една и съща конструктивна система и се смятат за 

нейни създатели. Те правят откритията си почти едновременно. Патентът на Fuller датира от 

1962 г., на Emmerich – от 1964 г. и на Snelson – от 1965 г. Между американците Fuller и 

Snelson съществува спор за авторство по отношение на тенсегрити структурите. От своя 

страна, французинът Emmerich също претендира, че е изобретил тази нова конструктивна 

система, която той нарича „autotendants”. Терминът „тенсегрити” (tensegrity) е въведен от 

американския инженер-конструктор Fuller. В патента му от 1962 г., който получава името 

„Tensile-integrity Structures” [2], е представено подробно описание на тенсегрити структурите. 

Цялостта и формата на този тип конструкции се поддържат от опънните усилия, които се 

проявяват в системата. Коравите елементи са прекъснати. Те не си предават един на друг 

силите на натиск, на които са подложени. Терминът „тенсегрити” (tensegrity) изразява 

механичното поведение на този тип конструкции като произлиза от съчетание на думите опън 

(tension) и цялостност (integrity). Fuller посочва, че целта на изобретението му от 1962 г. се 

състои в откритието как да редуцира до минимум натисковите елементи в структурата, така че 

те да се окажат като „малки острови” в море от опънни усилия [2]. По този начин 

конструкциите поемат по-големи натоварвания при по-малко количество вложен материал, а 

това води и до намаляване на собственото им тегло.  

Основен принцип при изграждането на тенсегритите е обединяването на основни 

модули в по-сложни структури. Най-простата модулна единица е създадена от Snelson [5]. Тя 

има Х-образна форма (фиг. 1 а). Състои се от два натоварени на натиск елемента, свързани по 

периферията си с въжета. Този модул стои в основата на произведението „Early X Piece” на 

Snelson, което се счита за първата тенсегрити структура [1]. В патента „Continuous Tension, 

Discontinuous Compression Structures” [5] е представено как от основната градивна единица 

могат да бъдат създадени и по-сложни структури като колони, арки, кули, куполи и др. (фиг. 1 

в, г, д). Отделните модули се разполагат напречно един на друг по отношение на ос, която 

може да бъде права (фиг. 1 в, г) или крива линия (фиг. 1 д). Възможно е и ритмично редуване 

от типа АБА, при което участват разгледаният по-горе Х-образен елемент и компонент, който 

представлява два успоредни натискови пръта (фиг. 1 г). Snelson предлага и модификация на 

модула с използване на огънати пръти (фиг. 1 б). По този начин се съблюдава изцяло 

класическата дефиниция на тенсегрити принципа за избягване на контакта между коравите 

елементи.  
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а)  б)  в)  г)  

 

д)  е)  ж)  

 

Фиг. 1. „Continuous Tension, Discontinuous Compression Structures”, Kenneth Snelson [5] 

 

В патентите си Fuller [2], Emmerich [3, 4], Snelson [5], George Wemyss [10] и Katherine 

Liapi [12] описват идентичен тенсегрити модул, съставен от три пръта, които са спираловидно 

усукани по вертикала (фиг. 2 а, 3 а, 1 е) и мрежа от свързващи ги въжета. Snelson използва 

тази градивна единица за изграждане на колона (фиг. 1 ж). Редуването е ритмично от типа 

АБА, като натисковите пръти на основните елементи са усукани съответно обратно на 

часовниковата стрелка и по посока на нея. Fuller създава купол (фиг. 2 б) от така разгледаната 

градивна клетка. Модулите се свързват един към друг с връх и ограждат правилен 

петоъгълник. В контактната зона се наблюдава челно допиране на коравите елементи от две 

съседни градивни единици. Въпреки това, натискови усилия между тях не се предават. В 

патентите си Emmerich [3, 4] илюстрира как с този модул, наречен от него „Tripod”, се 

получават колони (фиг. 3 д) и ограждащи конструкции с нулева кривина (фиг. 3 г). Чрез 

увеличаване на броя на натисковите пръти - четири, пет, шест и т. н. и при съблюдаване на 

така разгледания по-горе начин на пространствено разположение на елементите на системата, 

Emmerich [3, 4], George Wemyss [10] и др. получават групи от подобни тенсегрити структури. 

Основните модули произлизат от геометрични тела, които могат да бъдат права n-ъгълна 

призма, наклонена призма, усукана призма, пресечена призма и пресечена n-ъгълна пирамида. 

От основната градивна единица от три пръта и девет въжета Wemyss [10] също предлага 

решение за изграждане на колона (фиг. 4 а). Коравите елементи от съседните модули 

контактуват един с друг, което е в противоречие с тенсегрити принципа. В морфологичен 

аспект, структурата може да се разглежда не само като съставена от отделни единици, 

разположени един над друг по височина, а и като изградена от три начупени линейни корави 

елемента и съответните опънни въжета. В такъв случай, контакт между натисковите елементи 

не съществува. Зигзагообразното разположение на прътите при тенсегрити структурите 

започва да се прилага от Snelson още през 1960 г. [1]. Чрез огъване на коланата под определен 

радиус на кривината Wemyss [10] получава арка (фиг. 4 б). В този патент, както и в други 

подобни, не е разгледан въпросът какви геометрични изменения настъпват по отношение на 

дължините на елементите от структурата и какво е пространственото им разположение. От 



 Международна научна конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна 

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

11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria 

 

397 

основен модул от три усукани пръта и осемнадесет въжета Nihei Kazuhiro [15] създава 

мобилна тенсегрити структура, която може да бъде използвана в различни области на 

техниката като например за част от робот (фиг. 5). Конструкцията е деформируема и може да 

се огъва и извива по ос, както и да се свива в предварително определено направление. По 

вертикала се редуват последователно завъртяни един спрямо друг модули, чиито пръти са 

усукани съответно по часовниковата стрелка и обратно на нея. Идентичен тенсегрит създават 

и Dana Ung и колектив [14]. 
 

а)   б)  

Фиг. 2. „Tensile-integrity Structures”, Buclrminster Fuller [2] 

 

а)  б)  в)   

 

г)  д)  е)  

 

Фиг. 3. „Construction de Reseaux Autotendants”, 

„Structures Lineaires Autotendantes”, David Emmerich [3, 4] 

 

а)   б)  

 

Фиг. 4. „Support structure”, George Wemyss [10] 
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а)   б)  

 

Фиг. 5. „Movable Tensegrity Structure”, Nihei Kazuhiro [15] 

 

Emmerich [3, 4] създава и тенсегрити модул от три двойки взаимно кръстосващи се 

натискови елементи и свързващата ги мрежа от опънни въжета (фиг. 3 е). Christopher Kitrick 

[7] свързва формообразуването му с геометрията на икосаедъра (фиг. 6). 

 

а)   б)  

 

Фиг. 6. „Tensegrity Module Structure and Method of Interconnecting the Modules”, 

Christopher Kitrick [7] 

 

Покривните и стенни тенсегрити ограждащи конструкции се изграждат от модули, които 

се разполагат един до друг, като контактът между тях може да бъде чрез цялостно 

припокриване на съседните им страни (фиг. 7 в), частично застъпване (фиг. 3 г), допиране на 

връх с връх (фиг. 2 б), допиране на връх в стена (фиг. 6 б) и допиране на два ръба. Използват 

се предимно двупоясни структури с успоредна горна и долна основа. Целта на изобретението 

на Gomez Jauregui и колектив [16] е създаването на такива леки ограждащи конструкции 

(фиг. 7). Те използват модул, който се вписва в призма, чиято долна и горна основа 

представлява 2n многоъгълник. Натисковите елементи са диагонално разположени между 

двата пояса на конструкцията. Съседните модули могат да бъдат и завъртяни един спрямо 

друг (под ъгъл от 45˚, 60˚, 90˚ и т. н.) в общата структура. 
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а)  б)  в)  

 

Фиг. 7. „Structural tensegrity module and two-layer structural mesh comprising said module”, 

Gomez Jauregui, Otero Gonzalez и Arias Fernandez [16] 

 

Пространствената устойчивост, здравина и недеформируемост на тенсегрити 

структурите зависи от броя и разположението на натоварените на натиск пръти, от степента 

на предварително напрягане на конструкцията и от начина, по който опънните въжета 

свързват коравите елементи. В патентите на Snelson [5], Haruo Kunieda и колектив [11], Dennis 

Newland [13] и Jauregui и колектив [16] са представени групи от подобни тенсегрити 

структури, които се различават единствено по броя и местоположението на гъвкавите им 

компоненти. S-образно (фиг. 7 а) и Z-образно (фиг. 7 б) разположение на опънните елементи 

при основите на градивния модул е разгледано в патента „Structural tensegrity module and two-

layer structural mesh comprising said module” [16]. С увеличаване на броя на коравите елементи 

конструкцията става по-нестабилна и деформируема поради по-големия брой връзки между 

елементите на системата. Пространствената устойчивост на структурите се увеличава чрез 

използване на допълнителни опънни елементи.  

В патентите си Fuller [2, 6] и David Geiger [9] обръщат специално внимание на 

изграждането на куполни и сферични форми. Тенсегритът на Fuller, представен на фиг. 8, е 

изграден от две субструктури, съответно оформящи горната и долната му половина. Всяка 

една от тях включва усукани пръти под формата на петоъгълници в план. Cary Kittner и 

колектив [8] патентоват идентична градивна клетка. Така оформените правилни 

многоъгълници са завъртяни един спрямо друг по вертикала. Сложността на куполите на 

Fuller затруднява едромащабната им реализация до 80-те год. на миналия век, когато 

инженерът Geiger ги оптимизира, за да ги направи практически реализируеми. Куполът на 

Geiger (фиг. 9) се състои от множество радиално разположени ферми от пръти и въжета. В 

техническо естество тази конструкция не е напълно тенсегрит, тъй като тя включва външен и 

вътрешен пръстен, натоварени съответно на натиск и на опън. 

 

Фиг. 8. „Non-symmetrical Tension-integrity 

Structures”, Buclrminster Fuller [6] 



 Международна научна конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна 

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

11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria 

 

400 

а)  б)  

 

Фиг. 9. „Roof Structure”, David Geiger [9] 

 

През 2006 г. Dennis Newland [13] създава тенсегрити с хиперболоидна повърхнина 

(фиг. 10 е, ж). Интерес представлява и изобразеното на фиг. (фиг. 10 з) тяло, което се образува 

от взаимното пресичане на два модула, всеки от които се състои от по три усукани пръта. 

 

а)  б)  в)  г) д)  

е)  ж)  з)  

 

Фиг. 10. „Self-guyed Structures”, Dennis Newland [13] 

 

3. Изводи и заключение 

Периодът на 50-те и 60-те години на миналия век може да се определи като най-ранния 

етап от генезиса на тенсегрити структурите. Kenneth Snelson, Buckminster Fuller и David 

Emmerich оставят трайна следа в него. С тях се свързва възникването на тенсегрити 

структурите. 

Създателите на тенсегритите се ориентират към използването на правилни и по-прости 

форми, които са лесно изпълними. С цел този вид конструкции да поемат по-големи 

натоварвания при по-малко количество вложен материал, както и да се намали собствено им 

тегло, натисковите елементи в структурите се редуцират до минимум.  

Използването на различни геометрични форми като база при генерирането на 

тенсегритите и прилагането на оригинални, нетрадиционни принципи на организация на 

градивните им елементи водят до създаването на нови видове конструкции. Групи от подобни 

тенсегрити се получават чрез промяна на броя на прътите им, използване на допълнителни 

укрепващи опънни елементи, както и изменение на някои от параметрите на геометричните 

им форми при запазване на структурните им характеристики. 
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Основен принцип при изграждането на тенсегритите е обединяването на основни 

модули в по-сложни структури. По този начин могат да се създават колони, арки, кули, 

равнинни оградащи конструкции, конструкции с единична и двойна кривина (куполи, 

хиперболоидни повърхнини) и др. Разнообразието при съставните структури се получава чрез 

използване на различни по форма основни модули, вариации в разположението на градивните 

клетки и начините на свързването им.  

Пространствената устойчивост, здравина и недеформируемост на тенсегрити 

структурите зависи от броя и разположението на натоварените на натиск пръти, от степента 

на предварително напрягане на конструкцията и от начина, по който опънните въжета 

свързват коравите елементи. С увеличаване на броя на коравите елементи конструкцията 

става по-нестабилна и деформируема поради по-големия брой връзки между елементите на 

системата. Пространствената устойчивост на структурите се увеличава чрез използване на 

допълнителни опънни елементи. 
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ФИЗИЧНИ ОСНОВИ НА ЕФЕКТА НА ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ В 
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Резюме 

Изменението на якостните характеристики на материала в зависимост от напрегнатото и 

деформирано състояние свързано с ефекта на задържане на деформациите, особено при 

прехода от еластичен в еласто-пластичен в рамките на теорията за малките еласто-пластични 

деформации. Счита се, че времето за формиране на дислокация в структурата на метала е 

времето за задържане на деформациите За това свидетелствуват изследванията на Kempbell – 

Kottrell – Bilbi в случая, че активирането на енергията за развиването на деформациите се 

проявява по Klark – Woudou. Трансформирайки и задавайки честотата на натоварването се 

определя времето на реалната поява на и на последващото задържане на деформациите в 

интервала на напреженията от пу  до т .Ако вектора на реалните напрежения съвпада с 

вектора с вектора на деформациите, то не се констатира задържане на деформациите. От 

условието за просто натоварване, връзката между интензивността на напреженията и тяхната 

съосност се потвърждава само приблизително по експериментален път, когато биметални 

греди се подложат на научно експериментална проверка. Това се постига за сметка на 

ограничаване на ефекта за развитие на деформации след границата на еластичност в участъка 

на диаграмата «
ii  » и в диапазона 

тi
. 

По такъв начин при ограничаване на деформациите в материала на стеблото е на 

биметални греди подложени на еласто-пластични деформации се наблюдават отмествания по 

периферията, а по близо към центъра – откъсване. Образуването на така наречените плоскости 

на хлъзгане спомагат за задържане на деформациите в елементи подложени на огъване.  

 

PHYSICAL FUNDAMENTALS OF DEFORMATIONS LAG EFFECT IN 

THE WALL OF BI-STEEL GIRDERS AT STRAINING AND BENDING 
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Abstract 

Modification of characteristics of material strength depending of the stress-deforming state, is 

tied to the effect of deformations lag, especially at transition from elastic to elastoplastic stage within 
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theory of elastoplastic deformations. It is considered that the time of formation of dislocations in 

structures of metal, is the lag time. It testified researches of Kempbell – Kottrell – Bilbi in the case 

when the activation of energy of development of deformations passes according to Klark – Woudou. 

Transforming a loading and setting the frequency of loading, can be determined the time of a real 

appearance and succeeding lag of deformations in interval of tensions from 
пу  to 

т . If a direction 

of the vector of a real tension coincides with a direction of the vector of deformations, the lag is 

absent. In condition of a prime loading, a relation between intensity of tensions and similarity of their 

deviation are proven experimentally only approximately, while the phenomenon, passing in bi-steel 

girders, taking into consideration the deformations lag, have a scientific experimental examination. It 

attains due to the effect of constraint of development of deformations beyond elasticity limit at shear 

of blocks in the section of a diagram «
ii  » in range 

тi
. 

Thus, at constraint by shear deformations the material of the wall of bi-steel girders, 

undergoing elastoplastic deformations, undergoes a shear in periphery, but closer to the center of the 

section, takes place a fracture. The formation of so-called plane strained condition contributes to the 

deformations lag in bending elements.  

 

First contributions to the display of elastoplastic deformations lag in metals were made by 

Russian academician Kuznetsov V.D. [1]. On borders between zones of plastic deformation and 

surrounding material, being in elastic condition, takes place an accumulation of dislocations, their 

shear is blocked. As result of that, emerge micro volumes with a high concentration of the rest 

tension 2
nd

 order.  

With identification of the phenomenon of modification of metal strength, depending of sort of 

strengthening with deformations lag, were elaborated substantiated situations of behavior of metal at 

elastoplastic deformations, formulating conceptions of extreme conditions. 

Analysis of the physical nature of phenomenon from the position of the dislocations theory 

show that in the time of deformation lag there is forming atmosphere from vaulted atoms, and, until 

dislocations transgress the bounds of the sphere, there is no plastic deformations. The moving 

dislocation, released from the sphere, reaches the borders of grains of grating, and an interaction 

begins, in other words, an elastoplastic condition begins. 

The time of passing of dislocations through the border of grains is the lag time [2]. The lag 

time of development of plastic deformations can be determined by using Kempbell criterion and also 

conception Kottrell – Bilbi for quasi isotropic body:   

 









0

0

exp

t

dt
KT

U
C      (1)  

Where U – activation energy. According to Klark – Woudou,  

0

 iU  ,      (2) 

according to Kottrell polynome,   

3
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 iU ,     (3) 

according to Yokobory,   



 Международна научна конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна 

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

11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria 

 

404 
















ny

TEU



ln  ,    (4) 

Where 0 - middle stress, exp. – exponential function i . So, having set the function of 

loading, we can determine the lag time.( See Figure 1).  
q

lт=1160

lр=5880  

Figure 1 

When we transform loading q as dynamic and set frequency of loading, we determine the time 

of a real appearance of the plastic deformations (t0) in interval from ny  to TO . In case of static 

loading:  

0

0

T
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t C
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  .   (5) 

In case of dynamic loading: 
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)1(0

T

q
Ct    (6) 

Where q
 
- stress by dynamic loading,  approximating to the dynamic fluidity limit, 0T

  - 

static fluidity limit at a bending. More convincing is the scalar principle of  lag, due to whose the 

orientation of stress vector, concerning the trajectory of deformation, can be determined by not all 

preceded history of deforming process, but only by final segment of trajectory of deformation 

preceding the moment in consideration. If the direction of the stress vector coincides with direction 

of the deformations vector, the lag is absent. (Figure 2b) 

а) б)

ε ε

ϭ ϭVϭ

Vε

Vε,ϭ

 

Figure 2 

a) b) 
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Supposedly, the plastic deformations appear upon next conditions: 

упрiпл 
3

2
..  ,     (7) 

At the moment of appearance of first plastic deformations, 0T
  will be equal to: 

2

11
0







 T

T
,    (8) 

Authors of this work examined experimentally phenomenon passing in system of bi-steel 

girders beyond elasticity limit and tied them to the phenomenon of plastic deformations lag due to 

phenomenon not corresponding to the postulate of isotropy. Formerly it was assumed that lag is an 

incoordination between diagram of deformation “   “ of real materials and plasticity term. It is 

shown in results of experimental tests in tables 1, 2. Beyond elasticity limit the segments of section 

of elastic work of material restrain the development of plastic deformations due to the shear of units, 

at that, in segments, when Ti   , the material, working as fracture, undergoes an additional shear. 

The material, restrained by shear deformations in different parts of section of the wall, works 

differently: in periphery, at low zone, takes place a shear, but, closer to the gravity center of the 

section – fracture. 

As far as resistance to fracture is bigger than shear resistance, the indexes 
T  for materials of 

real structure are different than indexes of models, 25 – 30 %.   

It is experimentally proven that presence of elastic zones prevents (in border zones) the natural 

formation of sliding plane and contributes to lag and rise of fluidity limit of material. For double-T 

beam at testing for diametrical bending in a wall of elastic stage takes place a deviation from axial 

stress. 

Attempt to attain the stress in the wall beyond the elasticity limit as ideal, in other words, 

ni R , is considered due to increase of plastic component of complete deformations. It is 

explained formerly by dependence between increment of stresses and deforming, and not always 

determines by local deforming characteristics of material. 

 

Table 1 

Type of strained 

condition 
Value of coefficient in % 

One-axial straining 

pressure 

Baldin V. A., 

Frish,  

Nadai A. N., 

FridmanY. B., 

Tum, Vunderlich 

Gudin N. D., 

Oding I. A., 

Zaks, 

Bridgemen, 

Bulaard P. 

Shalin V.N. 

Kulon, 

Shleicher, 

Prager V. 

Zibel 

Fregge, 

Gautu, 

Rinagl 

Hvalla 

1. Along of 

straining force 
4 - 8 13 - 15 16 - 20 17 20 35 

2. Crosswise of 

straining force 
10   11   

Two-axial straining       

1. Along of 

straining force 
12 - 20 13  9 14 - 25 11 

2. Crosswise of 

straining force 
10  12 10 7  
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Table 2 

Name of elements and models 

Deformations lag in steel of the wall of bended bi-steel 

girders toward zones (in %) in comparison with models 

   
Michailov 

A. V. 
Authors 

Leus 

D. V. 

Plane bi-steel girders 

Вст.3  + 14Г2 

17Г1С  + Вст.3 + 17Г1С 

 31 - 5     

Bi-steel girders of doube-T section 6 - 14      

Bi-steel girders 1200 mm, 2500 mm, 

6000 mm 
  11 18 7 - 11  

Plane models from B-steel 10 6 - 8 11 11 - 18 14 10 

Plane bi-steel models from steel 

ВСт.3 + 14Г2 
11 7 3 16  16 

Bi-steel models of double-T section  

10Г2С  + ВСт.3 + 10Г2С 

12Г2СМФ + ВСт.3  + 12Г2СМФ   

 

4 

6 

     

 

Considering the work of the wall of bi-steel girders in the plane strained condition we 

conclude, that the plastic lengthening in direction of  ч1  is partially compensated by plastic 

pressure  я 3  in the form of the lag of deforming process in the plane of forming of plastic 

deformation. 

Originating from 
2

чя   , we receive: zя G 2 , where   - Lama coefficient. 

   
E

ffупрx  201 


,                                                    (9)
 

where 3,0;5,0;
3

1  
E

G . 

Then, the quasi-linear condition of plasticity of deformations and stresses can be written: 

       
E

nT

zxzxппxуупi

0

.22

0

22 8,0

2

3

3

2 
   . 

          0

..

22

0

22

..

2

.. 8,04
2

nTzkzплxупрxi Z
f

  , where 
2

1

..0

..

1 





 nT

nT  

where ..nT fluidity limit of high-strength steel at axial straining. 

In all cases when the appearance of plastic deformations conforms to the stress, exceeding the 

fluidity tension at axial straining, 15 – 20 %. The real stress in the wall is: 
2

1

..0

..

1 





 стT

стT . 
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Conclusions 

1. Theoretical and experimental researches show the existence of plastic deformations lag. 

Their appearance takes place at the next circumstances: flat stressed condition, increase of 
T  at 

bending, non-coincidence of axes of stresses vectors and deformations vectors beyond elasticity 

limit. 

2. Deformations lag passes in the interval from 
ny  to 0T

  with appearance of the component 

of the strained condition zпп  and deformations zпп ,0  . 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ И ТЕОРЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТНОСНО 

НЕРАВНОМЕРНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕФОРМАЦИИ 

В БИМЕТАЛНИ СТОМАНЕНИ ГРЕДИ 
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Резюме 

Разглеждайки ефекта за задържане на деформации във взаимно перпендикулярни 

равнини имаме следните три случая: упрεε  ; упрεε  ; 
ст
тεε  . 

Взимайки под внимание истинските стойности на преместването при опън-натиск, 

пълната деформация в стеблото на биметални греда е равна на: 

пл 30
ст
пл 1у 1ст εεεεε   

Условието за пластифициране при огъване с отчитане на неравномерни деформации ще 

бъде: 

ст т.
2
zx

2
z.п.

2
0

2
x.п.xyi 0,8σ4τσσ)σ(σ

2

1
σ   

При анализа на неравномерните деформации се изясни, че при биметални греди с 

несиметрично сечение, процесът на задържане на деформациите е по-малко активен, 

отколкото в аналогични греди със симетрично сечение. Това се дължи на неравномерните 

напрежения в началния момент на натоварване и движението на нулевата линия по височина 

на сечението. Преместването на нулевата линия зависи от големината на пластичната 

компонента на пълните деформации при условие, че: 






 1

2

/1

1

h

h

упрпл

 

където h1, h2 са разстоянията от нулевата линия до долния и респективно горния ръб на 

сечението и са в рамките от 20 mm до 50 mm. 

Неравномерните деформации се обясняват с това, че стеблото на биметални греди 

намиращо се в равнинно напрегнато състояние и удължаващо се пластично по направление 

)(1 x  частично се компенсира от пластичното свиване по направление )(3 z . 
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EXPERIMENTAL AND THEORETICAL CONDITIONS 

OF DEFORMATIONS LAG IN BI-STEEL GIRDERS 
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Abstract 

Considering the effect of deformations lag in mutually perpendicular planes, there take place 

the cases: 

упрεε 
; упрεε 

; 
ст
тεε 

. 

Taking into consideration the true value of the octahedral shear at straining - pressure, the 

complete deformation in the wall of bi-steel girders is: 

пл 30
ст
пл 1у 1ст εεεεε 

. 

The plasticity condition at a bending, taking into consideration the lag, is equal to: 

ст т.
2
zx

2
z.п.

2
0

2
x.п.xyi 0,8σ4τσσ)σ(σ

2

1
σ 

. 

By analysis of deformations lag, came to light the fact that in bi-steel girders with non-

symmetrical sections, the lag process is less active than in analogous girders with symmetrical 

sections. It happens because of heterogeneity of strained condition and constraint in the initial 

moment of loading by drift of the neutral axis of a section.  

The drift of the neutral axis depends of the values of plastic component of complete 

deformations and elastic deformation on condition when  






 1

2

/1

1

h

h

упрпл

, 

where h1, h2 – the distances from the neutral axis of the segment to the extreme fiber of the 

lower and upper parts of the section of bi-steel girders, and their values are from 20 to 50 mm. 

This circumstance is accounted for the fact that the wall of bi-steel girders, being in the plane 

strained condition, undergoing the plastic lengthening in direction of 
)(1 x , partially is compensated 

by the plastic pressure in direction of 
)(3 z . 

 

The experimental research has shown that, by elastoplastic work, the effect of the lag of 

increase of deformation, due to the plane strained condition in bi-steel sections, is displayed more 

substantially than in mono-steel sections.*  

Qualitative and quantitative estimations of the plastic deformation lag in the wall of bi-steel 

girders is based on the Drukker postulate within plane strained condition:  

.

max

2
пл

i

k
D


  - for fracture, 

.

max

пл

ij

k
D


  - for shear; where .

max

.

max ; пл

i

пл    - value of increment of 

deformation; k – criterion of plasticity of the metal.  
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Since the diagram Prandtla with reserve approximates behavior of materials beyond 

proportionality limit )( ny , can be explained the rise of fluidity limit 0t
 , and the plastic 

deformations lag on a base of plasticity condition. 
 

 222 )(4) Tzxzx            (1) 
 

Relating to that, destruction by straining passes faster than by bending because of disrupt of 

elasticity accumulated at the stage of deforming. [3]  

Figure 1 explains the plastic deformations lag.  

а) б) в)
ε ε≤ упр ε ε= п ε ε≥ т

ст

ε1

ε3

ε3

ε1

ε3

стенка  

1

2

3

1

2

2

3

β

ε
2

1
+

2
ε ε1

1+
1ε

ε3

1+ 3ε  

Figure 1         Figure 2 

We assume that, as result of deformations, the dimensions of zone and wall are: for wall: 
11   

- along of element, 31   - across of element; for zone: 


 11  - along of element, 


 21   - across of 

element. 

Shear angle   is: 
1

3

1

1









  - for wall, 

1

'

2

'

1

1










 - for zone.    (2) 

Correlation between deformations is: 13
2

1
  , 


 12

2

1
 .     (3) 

Then, 





1

3

2


 etg  - for wall, 





1

2

3


 etg  - for zone, where  e  is the basis of natural logarithm.  

We mark conventional shear )(  and we have:  

wall 

a) b) с) 
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1
2 ( )

2 2
tg ctg tg


   

 
    

 
,        (4) 

We put 





1

2

3


 etg  in   and we have: 
1

2

3
 Sh

 
- for wall, 

1
2

3
 Sh

 
- for zone,  

15.1  Sh , 


 15.1  Sh - at straining, 
15.1  Sh  

15.1  Sh  - at pressure.  (5) 

The value of a true octahedral shear is:  

2

331

2

1(
3

2
2  n - at straining, 2

221

2

1(
3

2
2  n  - at pressure.  (6) 

We imagine the complete deformation of elements as:  

пл

СТ

плуСТ 3011    - for wall, 


 yn 1  - for zone.     (7)  

We introduce unlimited value – coefficient of deformation equal to: 

плплy

y

СТ

Пk
3011

1











         (8)  

When 1
2

1
 k ,  we can see plane strain condition. 

If we put in equation the value from -1 to -1/2, we can determine deformations in the wall and 

in zone 


2131 ,,,  , and, comparing them, we can display the component of restrained deformation 

in the wall.  

When zпппл  3 , and when    = 0,5, the stress in the wall, taking into consideration 

restraining, can be written as: 
2

3 )1/( плxxСС   .          (9) 

The plasticity condition at a bending, taking into consideration lag, is:  

CTTzxzппxппxyi 08.04)(
2

1 222

0

2         (10) 

The other form that explains deformations lag in plastic stage is hypothesis of stresses 

stabilization, according to whose, the increase of stresses beyond ny  are realized only by means of 

increment   in elastic nucleus. 

As a result of experiments, researchers uncovered the quantitative side of process of 

deformations lag. (Fig.1, 2). As we see from Figure 1 and 2, the deformations lag can be observed 

even by elastic deforming and can be fixed very clear by stresses equal to the fluidity limit (Fig. 1a, 

1b). 

By analysis of deformations lag, came to light the fact that in bi-steel girders with non-

symmetrical sections (Fig. 1 b), the lag process is less active than in analogous girders with 

symmetrical sections, but it is more intensive than in mono-steel girders at elastoplastic deformations 

(Fig.2). For bi-steel girders, the beginning of lag (Fig. 1a,1b,1c)  practically coincides and is equal to 
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50 mPa, while for mono-steel girders it is 12 mPa. Thus, the deformations lag, due to heterogeneity 

of strained condition and constraint, practically begins at the initial moment of loading. 

 In bi-steel girders at plastic deformation from 0,0011 to 0,0025, the fluidity limit approaches 

to the value of the fluidity limit at a bending. The beginning of plastic deformations is a value 

received from the formula. 

Process and plastic deformations lag are accompanied by vibration of the neutral axis. The 

value of displacement depends not only from values of plastic deformations, but also from 

correlation between elastic and plastic components.  

We can determine the value of fluidity limit by the formula: 

1/1 





 пл

T

E
.          (11) 

Vibration of the neutral axis is determined from the equation: 





 




 1

2

/1

1

h

h

упрпл

,         (12)  

Having designated the ratio упрпл  /  through пл  , we receive the displacement of the neutral 

axis  , we have 
пл

пл hh






2

)1( 12 .       (13)  

Where: 





упр
 , h1, h2  - distances from the neutral axis of the segment to the extreme fiber of 

the lower and upper parts.  

In the interval of deformation from 0,0011 to 0,0025 and stresses from ny  to 0T
 , the 

vibrations of the neutral axis by the height of the cross-section of the segment are from 20 to 50 mm. 

Conclusion 

The plastic component of the complete deformation at a bending is different than at the axial 

straining, due to the restraining influence zпп ,0 . 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАПРЕЖЕНИЯТА В БОЛТОВИ СЪЕДИНЕНИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ КОНТАКТНИ КЕ 
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1
, Ана Янакиева 
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Резюме 

Статията представя анализ на разпределението на напреженията в болтово свързани 

пластини. Анализът е направен с Метода на крайните елементи (МКЕ), като са използвани 

специални контактни крайни елементи (КЕ), отчитащи напреженията в интерфейсната зона 

между пластината и болта, включени в програмата ANSYS. Показаните резултати са за 

няколко модела при различни коефициенти на триене, съгласно EC 3. 
 

Ключови думи: болтови съединения, МКЕ, коефициент на триене, контактни 

напрежения 

 

STRESS DISTRIBUTION IN PLATES WITH BOLT 

CONNECTION MODELLED BY CONTACT FE 
 

Konstantin Kazakov, Ana Yanakieva 
 

Abstract 

The paper presents stress analysis by a Finite element model in plates with bolt connection. 

The resulting stress at the contact area is simulated with special contact finite elements adopted in 

ANSYS code. The stress distributions in plates by various values of the friction coefficient according 

to EC 3 are shown. 
 

Key words: Plates with bolt connection, FEM, Contact finite elements, Friction coefficient 

 

1. Въведение 

За надеждното функциониране на съоръжения и конструкции, изградени от няколко 

конструктивни елемента, е нужно те да бъдат проектирани с особено внимание. В противен 

случай, в периода на експлоатация, може да се получи ранна загуба на устойчивост във 

връзките между отделните елементи, с последващо разрушаване на цялата конструкция. 

Болтът, като свързващ компотент между метални елементи, намира приложение в сградните 

съоръжения, мостовете и др., и е категоризиран по следния начин, в зависимост от вида на 

натоварването което трябва да издържа: (1) съединения натоварени на срязване и 

(2) съединения натоварени на опън. Представената работата касае болтови съединения 

натоварени на срязване, които се проектират в три категории: Категория A (съединения, 

работещи на срязване и смачкване), Категория B (съединения, устойчиви на приплъзване в 

експлоатационно гранично състояние) и Категория C (съединения, устойчиви на приплъзване 

в крайно гранично състояние), [1].  

 

2. Постановка на задачата 

Геометрията на представителния елемент върху който е извършен анализът е показана 

на Фиг. 1. Той представлява част от конструктивен елемент, като при избора му авторите са се 

ръководили както от геометрията на възможен реален конструктивен елемент, така и от 
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подходящ размер на КЕ за оптимално решение на числената задача.  

 
 

Фигура 1: Геометрия на избрания за анализ елемент 

Целта на представената разработка е създаването на модел за анализ на разпределението 

на напреженията в болтово свързани пластини, често използвани в строителната практика. В 

литературата могат да бъдат намерени такива модели, но новото в тази работа е генерирането 

на такъв модел който да отчита триенето между повърхностите на отделните части от 

елемента. Това е постигнато с решаването на МКЕ задача с програмата ANSYS, като в 

интерфейсната зона между болта и пластините са въведени контактни крайни елементи. В 

изложението по-долу е използвана терминологията и стилът приети в теорията на програмата. 

Съвсем накратко са представени и формулировките на използваните КЕ. 
 

2.1. По отношение видовете приложени Крайни елементи  

Равнинен КЕ (Plane finite element) - ANSYS PLANE42 2D structural solid. 

Този КЕ може да се използва за моделиране на равнинни твърди и деформируеми тела. 

Елементът е дефиниран с четири възела с по две степени на свобода (премествания в двете 

направления) във всеки от тях. Позволява и задаване на дебелина, [2]. Този елемент е 

приложен за дискретазиция на болта и пластините. 
 

Контактен КЕ (Contact Finite Element) - ANSYS CONTA178. 

Контактния краен елемент представя контактът и хлъзгането между два възела от две 

съседни повърхности, Фиг. 2a. Приложим е за анализ на равнинни и пространствени тела. С 

него има възможност да се въведе и коефициент на триене. Работи с четири алгоритъма за 

анализ на контакта: (1) Pure Lagrange multiplier method, (2) Lagrange multiplier on contact 

normal and penalty on frictional (tangential) direction, (3) Augmented Lagrange method, и (4) Pure 

Penalty method. Контактната задача в този случай е решена с Augmented Lagrange method. 

Изборът на метода е на основа изследвания и заключения от предишни разработки на 

авторите, [3],[4],[5]. 

 
 а) 

 

 

 
б) 

Фигура 2: а) Геометрия на КЕ CONTA178; б) Геометрия на КЕ TARGE169 
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Векторът на натоварването (Newton-Raphson) e 

(1) 





































sy

sx

n

sy

sx

n

nr

l

F

F

F

F

F

F

F , 

където sxF  и syF  са тангенциалните контактни сили в x  и y  направление; 














0,0

0,

n

nn

n
u

uk
F  е нормалната контактна сила; nk  е нормалната контактна коравина и nu  е 

големината на контактния отвор (contact gap size), [2].  

 

КЕ (Target Finite Element) - ANSYS TARGE169. 

Този КЕ покрива една от двете контактни повърхности (другата е покрита от 

контактните КЕ). При него, в зависимост от целите на анализа могат да се задават 

транслационни или ротационни премествания, сили, моменти, температура и др., Фиг. 2b, [2]. 

 

2.2. По отношение на вида на болтовете 

В стоманениете съоръжения, проектирани в съответствие с [1] се използват основно 

следните основни диаметри болтове М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М27, и М30. 

Използваният символ М пред диаметъра на болта означава, че болтът е с метрична резба. 

Данни за площта на напречното сечение в нарязаната и ненарязаната част на болтовете са 

дадени в Табл. 1. 

 

Таблица 1: Площ на напречните сечения на болтове 

Болт М12 М14 М16 М18 М20 М22 М24 М27 М30 

A  [mm
2
] 113 154 201 254 314 380 452 573 707 

s
A  [mm

2
] 84.3 115 157 192 245 303 353 459 561 

 

Напречните сечения A  и 
s

A са свързани с съответните диаметри d и sd . Диаметърът на 

ядрото на болта е cd ; 
2

c
s

dd
d


  е условен диаметър, Фиг. 3. За тази разработка е приет болт 

с напречно сечение М24, с 2353mmAs   и mmds 22 . 

d

ds

dc

 
 

Фигура 3: Условен диаметър 
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Изчислителна носимоспособност на съединението подложено на срязващи напрежения е 

(2) 
2

,

)(

M

subv
Rdv

AAfa
F


 , 

където va  е параметър зависещ от местоположението на равнината на срязване и класа 

на болта и приема стойности 0.5 и 0.6; A  площ на сечението на болта, като когато 

местоположението на равнината на срязване е през нарязана част на болта, то sAA  ; ubf  е 

якостта на опън; 2M  е частен коефициент на сигурност и има препоръчителна стойност 1,2.  

По отношение на класа на болта, е приет болт Клас 5.8, съгласно [1] и Табл. 2  

 

Таблица 1. Номинални стойности на границата на 

провлачане yb
f  и якостта на опън 

ub
f  на болтове 

 

Клас болт 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9 

ybf  [MPa] 240 320 300 400 480 640 900 

ubf  [MPa] 400 400 500 500 600 800 1000 

 

Коефициента на сигурност   във връзка със степента на почистеност на болта се изменя 

от 0,2 до 0,5, [1]. За всяка от тези стойности е направена числена симулация и e определенo 

разпределението на xy , max y  и контактното напрежение. 

 

2.3. По отношение на геометрията и механичните характеристики на 

представителния елемент 

Геометрията и натоварването са показани на Фиг. 1. Размерите на пластините са: 

w=210 mm, h=1050 mm and t=25 mm. Прието е равномерно натоварване с интензивност 

q=10 kN/m. Еластичните характеристики на материалите са: за пластините – Е=20Е07 kN/m
2
, 

ν=0,3; за болта - Е=30Е07 kN/m
2
, ν=0,3. Всички възли от ядрото на болта са ограничени в 

двете направления  0 yx uu .  

 

3. Резултати 

Числените резултати за разпределението на максималната стойност на y
  в избрано 

напречно сечение С, (Фиг. 1), е показно на Фиг. 4.  

 

 

Фигура 4: Развитие на 
y

 в сечение С, 

за 2,0 , ][20.411max MPa
y
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Фигури 5, 6, 7 представят резултати за изменението съответно на нормалното 

напрежение, тангенциалното и контактно напрежение спрямо коефициента на триене. 

 

  

Фигура 5: Нормалното напрежение [MPa] 

спрямо коефициента на триене 

Фигура 6: Тангенциалното напрежение 

[MPa] спрямо коефициента на триене 

 

 

Фигура 7: Контактното напрежение 

спрямо коефициента на триене 

 

4. Заключение 

Представен е реалистичен и адекватен числен модел за разпределението на 

напреженията в болтови съединения. Както бе споменато по-горе, има подобни модели в 

литературата, но без отчитане на контактното напрежение и коефициента на триене в 

интерфейсната зона. Работата би била полезна при проектирането на метални съоръжения. 
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АНАЛИЗ НА НОСИМОСПОСОБНОСТТА НА ГРЕДОВИТЕ ВРЪЗКИ, 

СЪДЪРЖАЩИ ПУКНАТИНИ НА МОСТА STORSTRÖMSBROEN В ДАНИЯ 

 

Ирина Керелезова, Лазар Малезанов, Могенс Петер Нилсен 

 

Резюме 

Мостът Storström е стоманен нитован мост построен през 1937 година. През последните 

години във гредовите връзки на моста се появяват множество пукнатини. В настоящата работа 

са представени различни числени модели на гредовия възел на моста. Тяхната цел е да опишат 

поведението на връзката. 

Гредовата връзка на моста е моделирана с метода на крайните елементи в ANSYS. Обект 

на настоящият анализ е носимоспособността на гредовата връзка на съществуващ мост в 

Дания, в който са се образували пукнатини. Осъществени са различни крайно-елементни 

модели на моста. Използвани са различни нелинейни модели за определяне на 

носимоспособността на моста. Извършен е анализ с теория на пластичността, ползващ 3D 

модел. Направени са сравнения и анализи на получените решения. 

 

ANALYSIS OF THE CRACKED BEAM’S JOINT STRENGTH  

OF STORSTROMSBROEN IN DENMARK 

 

Irina Kerelezova 
1
, Lazar Malezanov 

2
, Mogens Peter Nielsen 

3
 

 

Abstract 

The bridge Storströmsbroen is steel rivet structure built at 1937. On the bridge joints appeared 

numerous cracks some years ago. At a present paper are presented different numerical models of the 

joints aiming to perform their behaviour.  

The beam joints of the bridge are modelled using FEM in ANSYS. The object of the present 

analysis is the beam’s joint strength of the existing cracked bridge in Denmark. Different finite 

elements models of the joint are developed. Various nonlinear fracture mechanics models are used to 

predict the joint strength. Plastic analysis model is performed with 3D finite element modelling. 

Comparisons and conclusions are made. 
 

1. Introduction 

The present work is a part of research on the Storströmsbroen made by the authors. In the 

present paper nonlinear finite element modelling in ANSYS software is performed. To simulate 

crack growth the incorporated in ANSYS nonlinear fracture mechanics model is used. This model is 

developed for simulating crack opening in concrete structure. In this paper the model is used only as 

a first approximation of the bridge joint behaviour. Only static load is applied without any account of 

the dynamic behaviour.  

As an additional investigation a plastic model is implemented to investigate stress 

concentration. This research throws light on the possibilities of crack initiation at points different to 
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the inner corner point. This information will give guidelines for future research by using more 

complicated finite element model. 

 

2. Nonlinear fracture mechanics model of Xu and Needleman 

The cohesive zone model which is incorporated in the ANSYS program is model developed by 

Xu and Needleman (1994) [1] [2].This model is based on Hillerborg’s idea of the cohesive stress 

distribution in a crack tip. The main theoretical base of the present model is as follows the cohesive 

zone laws can be uncoupled or coupled. In an uncoupled cohesive zone law the normal traction is 

independent of the tangential opening. In a coupled cohesive zone law, both normal and tangential 

tractions depend on both the normal and tangential opening displacement. 

Uncoupled laws are developed to be used when deboning process occurs under only one mode. 

The majority of cohesive zone laws have a (partial) coupling between normal and tangential 

direction, which is achieved by introducing coupling parameters in the model [1], [2]. 

The law of Xu and Needleman cohesive zone is defined by the potential φ, which depends on 

the normal and tangential crack opening - Δn and Δt. With δn and δt are labelled the components of 

the characteristic crack opening. The law has two "fitting" parameters, q and r, which allows the 

model to be coupled or at least partially coupled. These parameters are described below, see [1], [2]: 

 

Normal (Tn) and tangential (Tt) tractions are displayed when the potential φ is differentiated 

once by Δn and once by Δt. Thus the following equations are obtained: 

 

 

Normal or tangential loads with these dependencies are simplified. Next a parameter φt and a 

coupling parameter q defined as q = φt / φn is introduced. The relationships (Tn - Δn) and (Tt - Δt), 

shown in fig. 3.1 were obtained for values of the parameters φn = 100 Jm
-2

, φt = 80 Jm
-2

, Tn,max = 10 

N, Tt,max = 10 N. Areas in these figures show the work required and they are labelled Wn and Wt. 
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Fig. 3.1: Relationship (Tn - Δn) and (Tt – Δt) at the uncoupled law. 

When the cohesive zone is loaded simultaneously both normal and tangential stress perform 

work. Then the results are dependent on the value of r, where r = Δn
*
/δn, and Δn

*
 is the value of Δn 

after complete shear crack opening with Tn = 0. For r = 0 the normal traction does not become zero. 

For r = q and other values of r, the results are even more unrealistic, as the normal traction is not 

zero for zero normal opening. For more information see [1], [2], [3]. 

 

3. Numerical modelling 

3.1 Two dimensional model with cohesive elements 

In the present model only the main beam webs are included. The reason is that a plane model 

should be used to make a solution by Xu and Needleman theory possible. There are only two finite 

elements which will work in this theory – one for plane stress and a tree-dimensional model 

including only translations. The main shape of the beam webs is shown on fig.4.1: 

 

 Fig. 4.1: Main shape of beam webs including cracks. 

In fig 4.1 one can see the crack curves taken from the bridge observation. At parts which are 

not presented the shapes have been approximated by a straight line. In this way the webs are divided 

on two parts. All over this boundary the interface cohesive elements are placed.  

For this model PLANE183 and INTER203 finite elements from the ANSYS library are used. 

Exponential law for traction-crack opening is used [3]. Main material data is: Young’s modulus E = 

195000 N/mm
2
; fracture energy G = 70 N/mm; yield stress y = 352 N/mm

2
 [4]. The shear stress is 

not included because of absence of physical data for this constant of the bridge. The bearing 

connection is modelled as a couple DOF of the connected lines. In ANSYS, the chosen finite element 

is PLANE183. This finite element is with quadrilateral shape, consisting of 8 nodes and 16 degree of 

freedom, see [3]. The finite element INTER203 has 6 nodes and 12 DOF. Only plane stress can be 

used by INTER203. This element is placed on the line connecting the two areas of the web. 
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Static cyclic load is applied. Transient analysis is performed without dynamic effects. The load 

is a displacement and changes from +25 mm to -25 mm. Only one cycle is performed. No fatigue is 

included in the present solution. A second solution with a displacement of – 40 mm (downward) is 

applied. 
 

3.2 3D model with cohesive elements 

Originally the geometry was designed for Tekla Structures, but after some processing it has 

been successfully imported in AutoCad. Then from AutoCad the coordinates of all the points that 

belong to a middle plane have been identified and then inserted into ANSYS. With use of the bridge 

drawings the coordinates and radii of the rivet holes have been determined. The model, which is 

incorporated in the ANSYS program, is shown on fig. 4.2. 

 

  Fig. 4.2: 3D model with cohesive elements 

For this model SOLID185 and INTER205 finite elements from the ANSYS library are used 

[3]. Exponential law for traction-crack opening is used. SOLID185 is a prismatic volume element 

with 8 nodes and 24 DOF. INTER205 is an area element with 8 nodes and 24 DOF. The interface 

cohesive cracks element works together only with the SOLID185 element. 

Every stiffener and L-profile in this model are presented as a separate plate in the finite 

element model. All of the rivet holes are modelled according to the bridge drawings. The connections 

between the plates, the stiffeners and the L-profiles are made only by the rivet holes by placing a 

couple DOF. The hinge connection is modelled also by using a couple DOF, but in this case the 

couple is only in vertical direction. The existing cracks are placed in the middle of the web plate. The 

model has a fixed support in the places where it is cut from the main beams. 

For the present model a static displacement load of value 12 mm in downward direction is 

applied. 
 

3.3 3D plastic model 

The plastic model has the same as geometry as the previous one. The difference is the finite 

element used. To be able to use von Mises theory shell elements are used. The quadrilateral finite 

element SHELL181 is used in this case [3]. This element has 4 nodes and 24 DOF. Static 

displacement load is applied at the two directions +50 mm. to –50 mm. Only the principal stresses 

are given in this case. 

 

4. Numerical results and comparisons 

It the present section the results from the plastic solution and the two models including 

cohesive finite elements are shown. Some comparisons of the results are made. 
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4.1 3D plastic model 

As mentioned before the solutions made by the von Mises theory are performed in steps. The 

load is static and cyclic. The load displacement changes from – 50 to + 50 mm. No dynamic 

component included and no fatigue effects taken into account. The aim of this solution is to 

investigate the stress concentration in the beam joint. It is important to notice that the present 

research is only a very first stage of bridge analysis. On fig. 5.1 the 2, 4, 9 and 11 load steps are 

shown. These correspond to displacement values of 5, 15, 40 and 50 mm upwards.  

 

 

 

Fig. 5.1: Von Misess stresses for load steps № 2, № 4, № 9 and № 11. 

From fig. 5.1 it can be seen that even at small values of the external load, there is a significant 

stress concentration at the inner corner points of the beam joint. Moreover, with an increase of the 

load considerable stress concentrations in the rivet holes appears. This indicates the possibility of 

crack initiation in these points. It is important to notice that in this solution the rivet holes are with 

ideal geometry. If flows are included in the rivet hole geometry one may expect significant stress 

concentrations at very low load level. This fact must to be investigated in further researches. 

4.2 Two-dimensional cohesive model 

For the present model two solutions are developed. First one is a cyclic displacement from – 25 

to + 25 mm. Only one cycle is made. The main problem for models including cohesive elements is 

that they are very slowly converging which means that it is very difficult to find a solution. 

Moreover, it is very time and resource consuming solution.  
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Fig. 5.2: Stresses σу on the deformed shape at load level 25 mm upward and 25 mm downward. 

 

From fig. 5.2 it is seen that maximum body displacement is larger than the prescribed load 

displacement. The reason is the opening of the crack, which adds a displacement of the endpoint. 

Furthermore, at the opening of the lower crack the displacement is greater than that at the opening of 

the upper. The reason for this lies in the geometry of the two cracks. The lower crack has a greater 

length, allowing greater displacement. 

In fig.5.2 one may see a horizontal sliding the accepted maximum shear stress has been taken 

to be 1000 N/mm
2
. The main idea of this high value is to disregard the shear stresses from the 

solution. From the results it can be seen that the shear stress is essential and must be taken into 

account adequately in subsequent studies. 

In fig. 5.3 a load-displacement curve and a crack opening-displacement curve are presented. In 

fig. 5.3 one may notice the linear behaviour of the bridge connection. Even when the cohesive 

elements are included in the model the behaviour is linear. Solution with higher load displacement 

are necessary. From the right graph on fig. 5.3 the crack opening and the load displacement curve for 

the lower crack, named Crack 2, 9 and 10 is shown. As one may expect when the load displacement 

is upward the crack is closed and when the load displacement is downward the crack opens. The 

present solution has reached convergence.  
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Fig. 5.3: Force (named Value) – displacement (named Time) curve in left. 

Crack opening (named Value) – displacement (named Time) curve at right. 

 

The next solution performed with the two-dimensional model with cohesive elements is a 

downward displacement of value 40 mm. This solution is made only for at downward direction 

because the solution with cyclic load did not converge. In fig. 5.4 the displacement shape of the joint 

is shown. 

 

Fig. 5.4: Deformed shape at a load step of 40 mm. 

 

Fig. 5.5: Force (named Value) – displacement (named Time) connection. 
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From the displaced shape (fig. 5.4) one may notice the significant sliding displacement. This 

means that the shear strength of the material must be taken into account. Also, it is seen that the 

crack is opened fully only of the end of the cross section. This means that the present load value of 

40 mm. is the capacity of the cross section. Higher displacement cannot be applied because of lack of 

convergence of the solution which again is a sign that the load capacity has been reached. From the 

Load-Displacement curve (fig. 5.5) one can see that at this solution there is change of stiffness of the 

cross section or a small nonlinear pre-critical behaviour. Non-converged solution shows immediate 

loss of stiffness of the beam joint or brittle fracture. Additional analysis is needed. 

 

4.3 3D cohesive model 

The last solution presented is three-dimensional model including cohesive elements. For this 

solution one would expect higher stiffness and for this reason the final load displacement is set to be 

50 mm. After many attempts to get converging the final load step of 12 mm is reached as a last 

convergence step. In fig. 5.6 some details of the deformed shape at the last converged load step are 

shown. In fig.5.6 right down corner the degree of crack opening along the crack is presented. As one 

may see the crack is fully opened. 

 

Fig. 5.6: Deformed shape and its details for load level 12 mm. 

Crack opening distribution along crack length. 

 

The connection between the separated elements is realised only at the rivet holes by DOF 
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constraints. This may be seen on the deformed shape in right upper corner on fig. 5.6. In the figure 

one may see also that the maximum displacement is less than the load displacement. The reason of 

this is the stiffeners and the L-profiles included in the model.  

 

4.4 Comparisons of the results for the cohesive models 

In fig. 5.7 results from the three solutions for by the cohesive models are presented. 

 

Fig. 5.7: Force – Displacement curves for the solution including cohesive elements. 

By the green line is shown the result of the two-dimensional model and cyclic load with 

maximum value of 25 mm presented at section 2.2. By the blue line is presented the result obtained 

by the monotonic load with downward value 40 mm in the two-dimensional model. And finally by 

the red line is presented the solution for the 3D model with maximum load of 12 mm. 

In fig. 5.7 the change of the stiffness for the 3D model at a value of displacement around 

1,8 mm can be seen. The reason for this, according the authors, is the moment of activation of the 

non-linear cohesive elements – the beginning of the crack opening. Some reduction of the stiffness 

may be seen, but not so visible, on the blue curve, corresponding to the plane model with maximum 

40 mm. displacement.  

As expected the stiffness of the 3D model is higher than the plane model. As appears from the 

green and the blue curves the behaviour is different even the two results are performed on a plane 

model. The reason is probably the load law. For the green curve the load is a cyclic sine law with a 

maximum value of 25 mm. But for the blue curve the linear step-rising law is used for the load with 

maximum value of 40 mm. 

The comparison of the 3D solution (red line) and the plain model with linear step-rising load 

(blue curve) shows similar results. First at the two models the load is linearly step-rising. Next the 

curves have the same characteristic parts – change of stiffness at the beginning and in the end of the 

solution. Naturally the plane model has lower stiffness tan the 3D model. Finally it may be 

concluded that the two-dimensional model is a lower limit and the 3D model is the upper limit of the 

solution for the cohesive models. Of course, more studies are needed to make more precise 

conclusions. 

 

5. Concluding remarks 

 Present solutions show the brittle behaviour of the beam joint connection; 
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 Shear stresses and sliding fracture mode are significant and should be taken into account in 

the further models; 

 Additional study of the crack path and the crack initiation point should be performed; 

 Better cohesive models should be used to perform numerically stable solution; 

 For control of all results other simple solutions and theories should be used for 

comparisons. 
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ВЕРОЯТНОСТЕН АНАЛИЗ НА НЕЛИНЕЙНАТА УСТОЙЧИВОСТ НА КИПЯЩ 

КОНДЕНЗАТОР ПРИ ЕКСТРЕМНИ ТЕМПЕРАТУРИ И НАЛЯГАНИЯ 

 

Кралик Ж. 

 

Резюме 

Определянето на кривата на опасност от повреда за обвивката на атомна 

електроцентрала (АЕЦ) по принцип е важна стъпка за оценка на безопасността на ниво 2 (L2 

PSA), където вероятността за ограничаване на повредата може да се оцени от степента на 

доближаването на кривата на крехкост (разрушение) с кривата на натоварване (SSG-4). 

Оценката на носимоспособността на конструкцията на АЕЦ придобива още по-голямо 

значение в рамките на пост - Фукушима стрес тестове, като оценка на границата на 

безопасността и условията, които са извън проектните. В случай на злополука, като загуба на 

топлоносител (LOCA) налягането на парата се увеличава от реактора към кипящия реактор. 

Следователно, залата на реактора и кипящия реактор са критичните устройства в 

херметичната зона на АЕЦ. В миналото, изчисляването на надеждността на ограничаващата 

(външна) конструкция от типа VVER 440/213 е определяна като функция на вероятностната 

плътност за максимално налягане. 

Изчисленията се базират на линеен и нелинеен анализ, в зависимост от това, доколко се 

познават свойствата на модела. Настоящата работа анализира въздействието на комбинация 

от налягане с изключително вътрешно и външно термично натоварване, което води до тежка, 

прогресираща авария. За тази цел, по метода на крайните елементи е направен анализ на 

бетонната конструкция с използване на ANSYS софтуер, като задачата се решава чрез 

програмата CRACK. Трудно предвидими фактори като: степен на натоварване (термично и 

разрушаващ товар), физически модел на структурата на композита (пукнатинообразуване и 

разтрошаване на бетона), армировката, линейни и други въздействия, произтичащи от 

неточността в приетия модел и числените методи, са взети под внимание при 10
6
 Монте Карло 

симулации. Функцията, описваща надеждността е определена в зависимост от функцията на 

грешката Fu(; J2; u)) съгласно изискванията на анализа PSA. Вероятността от загуба на 

херметизацията в бетонния похлупак е по-малка от 10
-6

 за основния структурен модел. 

Вероятността от пробив в него е 0.050422906 за свръхналягане от 275.5 кРа. 

 

PROBABILISTIC NONLINEAR ANALYSIS OF BUBBLE CONDENSER 

RESISTANCE UNDER EXTREME TEMPERATURE AND PRESSURE IMPACT 

 

Juraj Králik 
1
 

 

Abstract 

The definition of the fragility curve for containment of a nuclear power plant (NPP) generally 

represents a crucial step for the level 2 probabilistic safety assessment (PSA L2), where the 

probability of con-tainment failure can be evaluated as the convolution of the fragility curve with the 

load curve (SSG-4). The assessment of the structural strength of the containment of a nuclear power 

plant has acquired even a greater importance in the framework of post-Fukushima stress tests where 

the assessment of the safety margin and off-design conditions. In the case of the loss-of-coolant 
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accident (LOCA) the steam pressure expand from the reactor hall to the bubble condenser. Hence, 

the reactor hall and the bubble condenser are the critical structures of the NPP hermetic zone. In the 

past, the calculation of the structural reliability for containment of the type of VVER 440/213 was 

carried out determining the probability density function for the ultimate pressure. These calculations 

were based both on linear and non-linear analysis, depending whether the update of the properties 

were considered in the modeling. The present work analyses the impact of combination of pressure 

load with extreme internal and exterior thermal load that related to severe accident progression. For 

the purpose, a detailed finite-element analysis of the concrete structure was carried out with ANSYS 

software and the program CRACK were provided to solve this task. The uncertainties of the loads 

level (temperature and dead loads), the material model of the composite structure (concrete cracking 

and crushing, reinforcement, and liner and other influences following from the inaccuracy of the 

calculated model and the numerical methods were taken into account in the 10
6
 Monte Carlo 

simulations. The reliability function RF was defined in dependency on the failure function Fu (; J2; 

u) for requirements of the PSA analysis in the form. The probability of the loss of the concrete 

containment integrity is less than 10
-6

 for the original structural model. The probability of the 

containment failure is equal to 0.050422906 for the overpressure 275.5 kPa.  

 

1. Introduction 

The definition of the fragility curve for containment of a nuclear power plant (NPP) generally 

represents a crucial step for the level 2 probabilistic safety assessment (PSA L2), where the 

probability of containment failure can be evaluated as the convolution of the fragility curve with the 

load curve [6]. The assessment of the structural strength of the containment of a nuclear power plant 

has acquired even a greater importance in the framework of post-Fukushima stress tests where the 

assessment of the safety margin and off-design conditions [15]. 

 

 

 

Fig. 1: Section plane of the NPP with reactor WWER440 

1. Reactor pressure vessel,  

2. Steam generator,  

3. Refueling machine,  

4. Spent fuel pit,  

5. Reactor hall,  

6. Make-up feedwater system,  

7. Protective cover,  

8. Confinement system,  

9. Bubble condenser trays,  

10. Check valves  

11. Air traps,  

12. Intake air unit,  

13. Turbine, 

14. Condenser, 

15. Feedwater tank with 

degasifier, 

16. Electrical instrumentation 

and control compartments 

 

In the case of the loss-of-coolant accident (LOCA)  the steam pressure expand from the reactor 

hall to the bubble condenser. Hence, the reactor hall and the bubble condenser are the critical 
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structures of the NPP hermetic zone. In the past, the calculation of the structural reliability for 

containment of the type of VVER 440/213 (Figure 1) was carried out determining the probability 

density function for the ultimate pressure. The definition of loads connected with the accident 

evolution is derived from an extreme scenario with a loss of primary coolant combined with the total 

loss of containment cooling (all means of hermetic zone are considered as not available, including 

external spraying of borated water). In such scenario, the environmental condition evolution in the 

long term is characterized by a combined pressurization and heating of the containment. Three types 

of the scenarios were considered (Table 1). 
 

Tab. 1: The scenarios of the accidents in HZ 
 

Type Duration 

Over- 

pressure 

Extreme temperatures [
c
o] 

interior exterior 

[kPa]  max. min. 

I. 1day 150 127 42 -28 

II. 7days 250 150 42 -28 

III. 1year - 80-120 42 -28 

 

For the purpose, a detailed finite-element analysis of the concrete structure was carried out 

with ANSYS software and the program CRACK [12 and13] were provided to solve this task. The 

basis for the probabilistic evaluation are reviewed, considering the uncertainties connected with loads 

and material properties. In the result section, a comparison with linear evaluation is also reported. 

 

     
 

Fig. 2: Calculation model of NPP VVER 440/213 
 

The NPP buildings with the reactor VVER 440/213 consists the turbine hall, middle building, 

reactor building and bubble condenser (Figure 1). The building of the power block was idealized 

with a FEM model consisting of  28.068 elements with 104.287 DOF (Figure 2) in program ANSYS 

[9]. 
 

2. Non-linear model of reinforced concrete structure 

The theory of large strain and rate independent plasticity were proposed during the high 

overpressure loading using the SHELL181 layered shell element from (Figure 5) the ANSYS library 

[9]. The vector of the displacement of the l
th

 shell layer    , ,
T

l l l l

x y zu u u u  is approximated by the 
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quadratic polynomial [13]  in the form 

 

 
4 4

1 1

.
. . . .

2

l

x xi 1,i 1,i

xil l i
y i yi i 2,i 2,i

yii il

z zi 3,i 3,i

u u a b
t

u u N u N a b

u u a b



 

    
      

        
          

           (1) 

Fig. 3: SHELL181 layered element 

 

where Ni is the shape function for i-node of the 4-node shell element, uxi, uyi, uzi  are the motion 

of i-node,  is the thickness coordinate, ti is the thickness at i-node,  a  is the unit vector in x 

direction,  b is the unit vector in plane of element and normal to  a , xi  or yi  are the rotations of i-

node about vector  a  or  b . 

In the case of the elastic state the stress-strain relations for the l
th

 - layer are defined in the form 

   l l l

eD                                                               (2) 

where strain and stress vectors are as follows    , , , ,
T

l

x y xy yz zx      , 

   , , , ,
T

l

x y xy yz zx       and the matrix of the material stiffness l

eD   . 

The presented constitutive model is a further extension of the smeared crack model [1, 2, 3, 10 

and 11, which was developed in [12]. Following the experimental results [3, 7, 10 and 11] a new 

concrete cracking layered finite shell element was developed and incorporated into the ANSYS 

system [13]. The layered approximation and the smeared crack model of the shell element are 

proposed [13].  

The processes of the concrete cracking and crushing are developed during the increasing of the 

load. The concrete compressive stress fc, the concrete tensile stress ft and the shear modulus G are 

reduced after the crushing or cracking of the concrete [10]. 

 

 
 

 

Fig. 4: The concrete stress-strain diagram                      Fig. 5: Kupfer’s plasticity function 

 

In this model the stress-strain relation is defined (Figure 6) following STN EN 1992-1-1 (1991) 

[4] 
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          (4) 

.The tension region                         eq

t m     

.exp( 2.( ) / )ef eq

c t t tmf              ( 0.0001t  , 0.002tm  )     (5) 

In the case of the plane state the strength function in tension tf and in compression cf were 

considered equivalent values eq

tf  and eq

cf .  

It is proposed that the crack in the one layer of shell element is oriented perpendicular to the 

orientation of principal stresses. The strain-stress relationship in the Cartesian coordinates can be 

defined in dependency on the direction of the crack (in the direction of principal stress, versus strain) 

    cr cr crD   and         
T

crT D T            (6) 

For the membrane and bending deformation of the reinforced concrete shell structure the 

layered shell element, on which a plane state of stress is proposed on every single layer, was used. 

The stiffness matrix of the reinforced concrete for the l
th

-layer can be written in the following 

form 

T T

. .

1

reinN
l l l l l l l

cr c cr c s s s

s

D T D T T D T 


                                   (7) 

where [Tc.], [Tc.], [Ts] are the transformation matrices for the concrete and the reinforcement 

separately, Nrein is the number of the reinforcements in the l
th

 - layer. 

After cracking the elasticity modulus and Poisson’s ratio are reduced to zero in the direction 

perpendicular to the cracked plane, and a reduced shear modulus is employed. Considering 1 and 2 

two principal directions in the plane of the structure, the stress-strain relationship for the concrete l
th

 - 

layer cracked is defined as follows : 

- in 1-direction             - in 2-direction  

1 1

2 2

12 12 12

13 13 13

23 23 23

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

cr

cr

cr

l l l

E

G

G

G

 

 

 

 

 

     
     
        

    
    
    
         

,         

1 1

2 2

12 12 12

13 13 13

23 23 23

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

cr

cr

cr

l l l

G

G

G

 

 

 

 

 

     
     
        

    
    
    
         

 (8) 

where the shear modulus are reduced by the coefficient of the effective shear area ks and 

parameter 1gr  by Kolmar (11) as follows:    12 1.cr

o gG G r ,     13 1.cr

o gG G r ,    23 /cr

o sG G k . 

The smeared crack model (Červenka, 1985), used in this work, results from the assumption, 

that the field of more micro cracks (not one local failure) brought to the concrete element will be 

created. The validity of this assumption is determined by the size of the finite element, hence its 
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characteristic dimension
cL A , where A is the element area (versus integrated point area of the 

element). For the expansion of cracking the assumption of constant failure energies Gf =const is 

proposed in the form 

 
0

.f n G cG w dw A L


  ,            wc = w.Lc       (9) 

where wc is the width of the failure, n is the stress in the concrete in the normal direction, AG 

is the area under the stress-strain diagram of concrete in tension. Concrete modulus for descend line 

of stress strain diagram in tension (crushing) can be described according to Oliver [3 and 11] in 

dependency on the failure energies in the form 

 , 1c s c cE E   ,           2

max2 .c f c cG E L         (10) 

where Ec is the initial concrete modulus elasticity, max is the maximal stress in the concrete 

tension. From the condition of the real solution of the relation (18) it follows, that the characteristic 

dimension of element must satisfy the following condition 

2

max2c f cL G E            (11) 

The characteristic dimension of the element is determined by the size of the failure energy of 

the element. The theory of a concrete failure was implied and applied to the 2D layered shell 

elements SHELL181 in the ANSYS element library [9]. The CEB-FIP Model Code (1991) [2] define 

the  failure energies Gf [N/mm] depending on the concrete grades and the agregate size da as follows 

  
0,7

20.0469 0.5 26 10f a a cG d d f           (12) 

The function of the concrete failure is defined by Chen, Vermeer and de Borstl [12] in the 

principal strain space in terms of the plastic strains at the point, the limit equivalent of plastic strain 
p

u . Thus 

 ; ; 0,p p

u u i uF F          
2 2

1 1 2 2 0;p p p

u uF          
  

  2 3 1     (13) 

where    1 0,p

i i      , , 0,p p p

i u tens u comp i       

3. Nonlinear deterministic analysis 

The interior structures of the hermetic zone are loaded with the accident temperature equal to 

150
o
C and the outside structures in the contact with the exterior are loaded by -28

o
C. The difference 

between the interior end the exterior temperature has the significant influences to the peak strain in 

the structures.   

The comparison of the strain shape from the linear and nonlinear solution is compared in 

Figures 6a) and b). The strain increase and the stress decrease in the nonlinear solution in comparison 

with the linear solution. The critical sections of the structure were determined on the base of the 

nonlinear analysis due to the monotone increasing of overpressure inside the hermetic zone [12]. The 

critical areas were identified in the walls and plate at top of the bubbler tower building. 
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Fig. 6: Strain deformation from the a) linear analysis, b) nonlinear analysis 
 

On the base of the nonlinear analysis of the containment resistance for median values of the 

material properties and failure function (13) the mean value of the critical overpressure was equal to 

352.5 kPa and the max. strain is lower than 0,002 in the middle plane of the reinforced concrete 

panel. 

 

4. Probabilistic Assessment 

Recent advances and the general accessibility of information technologies and computing 

techniques give rise to assumptions concerning the wider use of the probabilistic assessment of the 

reliability of structures through the use of simulation methods. A great attention should be paid to 

using the probabilistic approach in an analysis of the reliability of structures [1, 5, 8, 12, 13 and 14]. 

Most problems concerning the reliability of building structures are defined today as a comparison of 

two stochastic values, loading effects E and the resistance R, depending on the variable material and 

geometric characteristics of the structural element. The probabilistic definition of the reliability 

condition is of the form 

 , 0RF g R E R E             (14) 

where  ,g R E  is the reliability function. In the case of simulation methods the failure 

probability is calculated from the evaluation of the statistical parameters and theoretical model of the 

probability distribution of the reliability function Z = g(X). The failure probability is defined as the 

best estimation on the base of numerical simulations in the form 

 
1

1
0

N

f i

i

p I g X
N 

       (15) 

where N in the number of simulations, g(.) is the failure function, I[.] is the function with value 

1, if the condition in the square bracket is fulfilled, otherwise is equal 0.  

 

The uncertainties of the input data were thinking in accordance with the standard requirements 

(Table 2). 
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Table 2. The histograms of the input data 
 

 Quantities Histograms 

Input Character. Variable Type Mean Deviation 

data value value     [%] 

Dead load Gk gvar N 1 10 

Live load Qk qvar Beta 0.643 22.6 

Pressure Pk pvar N 1 8 

Temper. Tk tvar Beta 0.933 14.1 

Model Ek evar N 1 5 

Resist. Rk rvar N 1 5 

 

The critical area of the containment failure was  the roof plate of the bubbler tower. The 

probability of the containment failure was determined for this critical structure on the base of the 

nonlinear deterministic analysis of the containment for the various level of the overpressure  p = 

250, 300, 350, 400, 450 kPa. The function of the failure was considered by the equations (13) for 10
6
 

Monte Carlo simulations in program FReET [14].  

 

  

 

Fig. 8: Fragility curve of failure pressure : a) Numerical solution, 

b) Idealized lognormal distribution 

 

5. Conclusions 

The probability analysis of the loss of the concrete containment integrity was made for the 

overpressure loads from 250kPa to 500kPa using the nonlinear solution of the static equilibrium 

considering the geometric and material nonlinearities of the reinforced concrete shell layered 

elements. The uncertainties of the loading effects, the resistance were taken into account in the 10
6
 

Monte Carlo simulations in program FReET. The containment failure is equal to 0.0504229 for the 

overpressure 275.5 kPa, which is about 1.8x higher as the design value of overpressure.  
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ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА АЕЦ В СЛОВАКИЯ 

ПРИ НАТОВАРВАНЕ НА НАТИСК 

 

Кралик и Кралик мл. 

 

Резюме 

В тази работа са дадени резултатите от анализа на риска за безопасност на АЕЦ в 

Словакия. Представена е вероятностна оценка на конструкцията на АЕЦ и вероятностен 

анализ на безопасността (PSA) на ниво 2 от VVER 440/213 при екстремни външни 

въздействия, изключая земетресение. Рядко срещани са метеорологичните случаи, които са 

свързани с екстремни метеорологични условия и опасни явления. С помощта на симулации 

Монте Карло, за период от 10 000 години назад и чрез метеорологичен мониторинг на 

местоположението, са определени параметрите на екстремни натоварвания. Представен е 

статистически анализ на резултатите за последните 10 години, получени за температурата на 

въздуха, снежната покривка, буря и скорост на торнадо. Показано е обобщение на числените 

модели и методи на изчисление за вероятната устойчивост на конструкцията. На този етап, 

методът на частните множители, е подходящ, за да се направи проверка на устойчивостта на 

конструкцията. Методът LHS на основата на числени симулации се реализира в система 

ANSYS и FReET. Представена е детерминирана и вероятностна оценка с цел проверка на 

безопасността и надеждността на конструкцията. Основната цел, на вероятностния анализ на 

съпротивлението на консрукцията на АЕЦ, е да се определят критичните места в нейните 

елементи, както и да се оцени нейното струтване. Неточностите в изчислителния модел и 

числените медоти са следствие от променливото натоварване, свойствата на изходните 

материали, както и от други влияния. Представени са предимствата и недостатъците на 

вероятностния анализ. Предимствата на използвания метод LHS са свързани с възможността 

да анализира безопасността и надеждността на конструкциите. 

 

RISK ASSESSMENT OF NPP SAFETY IN SLOVAKIA WITHIN SCOPE OF STRESS TEST 

 

Juraj Králik 
1
, Juraj Králik, jr. 

2
 

 

Abstract 

This paper gives the results of the risk-based safety analysis of the nuclear power plants in 

Slovakia. The probabilistic assessment of NPP structures for Probabilistic Safety Analysis (PSA) 

level 2 of VVER 440/213 in the case of the extreme external even without the earthquake is 

presented. The meteorological hazards are associated with extreme meteorological conditions and 

with rarely occurring hazardous meteorological phenomena. On the base of the meteorological 

monitoring of the locality the extreme load parameters were defined for the return period 10 000 

years using the Monte Carlo simulations. The air temperature, snowpack, the windstorm and tornado 

speed was considered on the base of the statistical analysis of the measured results in the last 10 

years. There is showed summary of calculation models and calculation methods for the probability 
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analysis of the structural resistance. In the present the method of the partial factor is favorable to 

design check of the structure resistance The numerical simulations on the base of the LHS method 

were realized in the system ANSYS and FReET. The deterministic and the probabilistic assessment 

to verify of the safety and reliability of the structure is presented. The general purpose of the 

probabilistic analysis of the NPP structure resistance was to define the critical places of the structure 

elements and to estimate the structural collapse. The uncertainties of the loads level, the material 

properties and other influences following the inaccuracy of the calculated model and numerical 

methods. The advantages and disadvantages of the probabilistic analysis is discussed. The 

advantages of the utilization the LHS method to analyze the safety and reliability of the structures is 

presented. 

 

1. Introduction 

This paper deals with the resistance of the steel hale frame of the nuclear power plant (NPP) in 

locality J.Bohunice. The international organization IAEA in Vienna [4 and 5] set up the design 

requirements for the safety and reliability of the NPP structures. The extreme environmental events 

(e.g. wind, temperature, snow, explosion...) [4, 5, 15, 18 and 19] are the important loads from the 

point of the NPP safety performance. The extreme wind loads are defined with the probability of 

mean return period equal to one per 10
4
 years [4 and 5]. 

 

 

Fig. 1: Section plane of the NPP with reactor WWER440 

 

This paper deals with the analysis of the steel frame loaded with extreme wind load. The IAEA 

[4] and NRC standards [18 and 19] require setting up the probability of the structure failure during 

the extreme loads.  

The definition of the fragility curve for containment of a nuclear power plant (NPP) generally 

represents a crucial step for the level 2 probabilistic safety assessment (PSA L2), where the 

probability of structure failure can be evaluated as the convolution of the fragility curve with the load 

curve [5]. The assessment of the structural strength of the nuclear power plant has acquired even a 

greater importance in the framework of post-Fukushima stress tests where the assessment of the 

safety margin and off-design conditions [22]. 
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The NPP buildings with the reactor VVER 440/213 consists the turbine hall, middle building, 

reactor building and bubble condenser (Figure 1). The building of the power block was idealized 

with a FEM model consisting of 159.037 elements with 444.454 DOF (Figure 2) in program ANSYS 

[9]. 

 

 

Fig. 2: Calculation Model of the Frame (left), Scheme of the Steel Hall (right) 

2. Probabilistic Assessment 

Recent advances and the general accessibility of information technologies and computing 

techniques give rise to assumptions concerning the wider use of the probabilistic assessment of the 

reliability of structures through the use of simulation methods. A great attention should be paid to 

using the probabilistic approach in an analysis of the reliability of structures [3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 and 18]. Most problems concerning the reliability of building structures are defined 

today as a comparison of two stochastic values, loading effects E and the resistance R, depending on 

the variable material and geometric characteristics of the structural element. The probabilistic 

definition of the reliability condition is of the form 

 , 0RF g R E R E          (1) 

where  ,g R E  is the reliability function. In the case of simulation methods the failure 

probability is calculated from the evaluation of the statistical parameters and theoretical model of the 

probability distribution of the reliability function Z = g(X). The failure probability is defined as the 

best estimation on the base of numerical simulations in the form 

 
1

1
0

N

f i

i

p I g X
N 

            (2) 

where N in the number of simulations, g(.) is the failure function, I[.] is the function with value 

1, if the condition in the square bracket is fulfilled, otherwise is equal 0.  

The extreme environmental conditions include all design loading due the extreme 

environmental conditions expected during the life of a plant for which the containment might be 

designed.  
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3. Action effects to NPP structures 

The IAEA requirement [5] proposes to calculus the structure for situations - test conditions, 

design accident conditions, service conditions and the extreme environmental conditions. The 

extreme environmental conditions include all design loading due the extreme environmental 

conditions expected during the life of a plant for which the NPP structures might be designed. There 

are presented the loading action due to the extreme snow and wind.  

The load combination of the deterministic and probabilistic calculation is considered 

according to ENV 1990 [1] and IAEA [4 and 5] for the ultimate limit state of the structure as 

follows: 

 Deterministic method – extreme design situation 

d g k q k a kE G Q A            (3) 

 Probabilistic method – extreme design situation 

var var var .E k k E kE G Q A g G q Q a A           (4) 

where Gk is the characteristic value of the permanent dead loads, Qk - the characteristic value of 

the permanent live loads, Ak - the characteristic value of the extreme loads, g, q, a are the loading 

parameters (g =q = a =1 for the extrem design situation), gvar, qvar, avar are the variable parameters 

defined in the form of the histogram calibrated to the load combination in compliance with Eurocode 

[3] and JCSS requirements [8]. 

4. Reliability margin of steel structures 

Reliability margin of steel structures was checked in accordance of national standards, 

Eurocodes and requirements of US NEA [19] on the ultimate limit state for median values of the 

effect of action and resistance. The failure function (9) for the linearized interaction diagram (Fig. 8) 

may be defined in the form [15] 

 

   ( , ) 1 / 0o u Ex R o u Ex Rg N M N N N M M M         (5)  

 

where NRu and MRu are the values of limit normal force and moment on the axis of interaction 

diagram NRu=NR (M = 0) and MRu=MR (N = 0).  

The total internal forces of the action effect are defined as 

follow 

 

oE ExM M M   and E o ExN N N                (6) 

 

where No, Mo are initial values of normal forces and moments 

due to performance load and NEx, MEx are normal forces and 

moments of the extreme load. 

 

The moment of resistance MR on the interaction diagram 

can be calculated from known normal force N in the form 
 

 R Ru Ru RuM M M N N  ,                                (7) Fig. 3 Linearization of interaction diagram 
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The moment of action effect ME can be expressed for an initial values Mo, No and an increment 

of pressure MEx, NEx in the form 

  E o Ex Ex oM M M N N N   ,     (8) 

The failure condition will be fulfilled if we have  

E RM M         (9) 

If the relation (28) and (29) give (30) we have the value of normal force N on the interaction 

diagram (N=NR) 

 

   
Ru o Ex Ex o

R

Ru Ru Ex Ex

M M M N N
N

M N M N

 



      (10)  

The reliability margin η can be expressed from (5) and (10) as follows 

 
 

   
Ru o Ex Ex o

R o Ex o Ex

Ru Ru Ex Ex

M M M N N
N N N N N

M N M N


  
      

  (11)  

The failure action of extreme load pu can be expressed from the interaction diagram in 

dependency on normal forces N 

 . .u Ex Ex R o Exp p p N N N   ,     (12) 

5. Extreme snow load 

The load on a structure due to the snowpack will depend on both snow depth and packing 

density [15]. The snow map of Slovakia (see Fig.2) was defined on the base of the last result of the 

SHMU investigations [20] in accordance of the Eurocode requirements. 

The characteristic value of the extreme snow load according to STN ENV 1991: 

2176
0,454 0,635

970
ks a A b kNm         (13) 

where a, b are the factors depended on the map zone, A is the altitude of the NPP area.   

The characteristic value of the snow load at roof is [15] 

. . . 1,064k i e t Ads C C s kPa  ,      (14) 

where i is the snow load shape coefficient, Ce is the exposure coefficient, Ct is the thermal 

coefficient.  

The extreme snow load is defined for the probability of 10
-4

 by year on the base of the IAEA 

requirements [5] twice the characteristic snow load value: 

2. 2,1.0,635 1,33Ad esl ks C s kNm        (15) 

The Gumbel probability distribution is recommended for the extrapolation the measured data.  

6. Extreme wind load 

The load on a structure due to the wind will depend on both wind velocity and terrain 

roughness (EN 1991-1-4, 2003). The wind velocity and the velocity pressure are composed of a 

mean and a fluctuating component. The mean wind velocity vm should be determined from the basic 

wind velocity vb which depends on the wind climate and the height variation of the wind determined 
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from the terrain roughness and orography. The fluctuating component of the wind is represented by 

the turbulence intensity. The extreme wind load is defined for the probability of 10
-4

 by year on the 

base of the IAEA requirements [5] twice the characteristic wind load value: 

2 48Ad bv v m s   and therefore    2 3 2 21 2 . . 1 2 .1,25.10 .48 1.44Ad Adq v kN m     (16) 

7. Nonlinear analysis 

The limit state of the steel frame was considered to utilise the geometric and material 

nonlinearity in program ANSYS [8 and 13]. The geometric nonlinearity is based on the theory of the 

large strain, which is often used for elastic-plastic elements. 

The elastic-plastic model of steel material was taken in 

compliance with the Von Mises yield function. The Newton-

Raphson iteration method to solve nonlinear equations was 

taken. The plasticity model is defined as shown on Fig.4, as 

multilinear isotropic hardening material model. The failure 

snow and wind loads were determined on the base of the 

nonlinear analysis of the steel frame for the characteristic 

values of the load and material properties. 

The failure snow and wind loads are following 

 

. .6.5S u S Exp p ,     . .1.2W u W Exp p  (17) 

 Fig. 4: Elasto-plastic Stress-Strain Curve 

8. Uncertainties of input data 

The uncertainties of the input data – action effect and resistance are for the case of the 

probabilistic calculation of the structure reliability defined in JCSS [6] and Eurocode 1990 [1]. The 

input data are defined by the characteristic values and the variable coefficient (Table 1). 

Table 1. The histograms of the input data 

 

 Quantities Histograms 

Input Character. Variable Type Mean Deviation 

data value value    [%] 

Dead load Gk gvar Normal 1.0 1 

Live load Qk qvar Gumbel 0.6 25 

Snow Pk pvar Gumbel 0.6 20 

Wind Wk wvar Gumbel 0.6 20 

Strength Fk fvar Lognormal 1.0 1 

Model Ek evar Normal 1.0 5 

Resistance Rk rvar Normal 1.0 5 

9. Fragility curve of frame 

The probability of the frame failure was determined by the probabilistic analysis by the 

simulation in LHS method using program FReET [17]. The probabilistic density of the failure 

function of the steel frame for the extreme snow and wind is presented in Fig. 5. The resistance of the 
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steel frame is more times higher than the action effects of the extreme snow and wind. 

 

  

Fig. 5: Histogram of the failure function RF for the extreme snow and wind load 

The fragility curve was calculated for various levels of snow and wind loads using the results 

from the nonlinear analysis of the steel hall frame. The results from the numerical nonlinear analysis  

and the idealized fragility curves of the steel hall frame are presented in Fig.6. The 5% probability of 

the steel frame collaps results under snow loads equal to .0,5 .13.85S S Exp p  or under wind loads 

.0,5 .3.04W W Exp p . The 95% probability of the steel frame collaps results under snow loads equal to 

.0,5 .37.74S S Exp p  or under wind loads .0,5 .8.92W W Exp p . 

 

  
 

Fig. 6: Idealized fragility curves of the steel hall frame for extreme snow and wind load with the 

lower and upper boundary equal to standard deviation   

10. Conclusion 

This paper presents the reliability analysis of the steel hall frame resistance due to extreme 

snow and wind loads [15]. The extreme loads were defined for mean return period equal to one per 

10
4
 years in accordance of the IAEA requirements for NPP structures [5 and 20]. The geometric and 

material nonlinearity were taken into account. The deterministic and probabilistic analysis of the 

structure failure was investigated. The limit state (frame collapse) was obtained from deterministic 

analysis for the factor . 6,50S u   for extreme snow load and . 1,20W u   for extreme wind load. The 

probability of failure was calculated on program FReET using LHS method [17]. The probability of 

failure value is lower than 10
-6

. The idealized fragility curves was calculated for the lognormal 

distribution with lower and upper boundary equal to standard deviation  . This paper presents the 

methodology and application of the probabilistic nonlinear analysis of the safety and reliability of the 

NPP structures under the extreme environment loads. 
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ПОВЕДЕНИЕ НА НЕЦЕНТРИЧНО НАТИСНАТИ СТОМАНО-СТОМАНОБЕТОННИ 

ЕЛЕМЕНТИ ПРИ ЦИКЛИЧНО ЗНАКОПРОМЕНЛИВО НАТОВАРВАНЕ. 

СРАВНЕНИЕ С РАБОТАТА НА СТОМАНЕНИ И СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ 

 

Николай Кузманов 
1 

 

Резюме 

В настоящият доклад е изследвано поведението на различни стомано-стоманобетонни 

конструктивни елементи при циклично знакопроменливо натоварване, което е било и 

продължава да бъде обект на многобройни изследвания. По-голяма част от досегашните 

изследванията се отнасят предимно за поведението на конструкциите при приемането на 

определени, предварително зададени типове хистерезисни модели. Като алтернатива на този 

подход, в настоящият доклад са описани изследвания, при които типът на хистерезисното 

поведение се задава не за цялото напречно сечение, а за материалите, от които е съставено то 

– стомана (армировъчна и конструкционна) и бетон. Изследванията са направени при 

предпоставката, че чрез подходящи конструктивни средства, контактът между бетона и 

стоманените профили остава ненарушен в целия изследван диапазон на работа на елемента. 

 

BEHAVIOR OF EXCENTRIC COMPRESSED COMPOSITE ELEMENTS 

DURING CYCLIC ALTERNATING LOADS. COMPARISON WITH 

THE WORK OF STEEL AND REINFORCED CONCERETE ELEMENTS 

 

Nikolay Kuzmanov 
1
 

 

Abstract 

In the present report, it is researched behavior of different composite construction elements 

under cyclic alternating loads, that has been and continuous to be the subject of numerous analysis. 

The majority of current research is primarily concerned with the behavior of structures in the 

adoption of certain pre-defined types of hysteresis models. As an alternative of this approach, in the 

present report are described researches in which the type of hysteresis behavior is not asking for the 

whole cross-section but for the materials from which it is made – steel (reinforcing and structural) 

and concrete. Studies were made on the premise that using appropriate construction design tools, the 

contact between the concrete and steel sections remained intact throughout the studied range of 

operation of the item.  

 

Използваните материали за проведените изследвания са бетон С25/30, конструкционна 

стомана S235 и армировъчна стомана S500. За изясняване поведението на отделните типове 

напречни сечения са разгледани типовите сечения на (фиг.2). За различните типове напречни 

сечения са спазение изискванията за осигурена локална дуктилност.Комбинираните стомано-

стоманобетонни елементи и в частност влиянието на размерите на стоманеният профил, са 

разгледани варианти с варираща дебелина на стеблото и пояса при размери на напречното 

сечение 250/500 мм. За елементи с размери 250/800 мм стоманеният профил, с който се 

извършва съпоставката е избран с размери класифициращи го в клас 1. 
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Фиг. 1 Работни диаграми на бетон С25/30 (коригирана якост 0,85. cdf ) и стомана S235 

 

 

Фиг. 2 Типове напречни сечения 

 

Изследваните схеми представляват нецентрично натиснати конзоли. Решението им е 

извършено последователно при няколко типа напречни сечения: 

 комбинирани сечения с напълно или частично вбетониран стоманен профил; 

 стоманобетонни сечения; 

 стоманени сечения. 

Целта е да се получат интерактивните криви M-N при постепенно увеличаване на 

ексцентрицитета в основата (e = 0, h/8, 2h/8, 3h/8,…, ∞), при два различни режима на 

натоварване: 

а) При монотонно нарастване на товарите до достигане на максималната 

носимоспособност на сечението. Това сe постига чрез извършване на серия от решения от тип 

“Static pushouver analysis” при постепенно увеличаване на ексцентрицитета. При всяко от тези 

решения се получава една двойка стойности M и N, на която отговаря една точка от 

интерактивната крива при монотонно натоварване.  
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б) При фиксирана нормална сила и циклично знакопроменливо изменение на огъващия 

момент в основата на конзолата. За тази цел отново е извършена серия от решения, съответ-

стващи на нормалните сили от интерактивната диаграма при монотонното натоварване. Тъй 

като не е известно при дадена нормална сила какъв максимален циклично изменящ се момент 

би могло да понесе сечението, това се определя чрез последователни приближения. При 

първото приближение като хоризонтално товарно въздействие се задава циклично изменящо 

се преместване на върха на конзолата, със стойността достигната в граничното състояние при 

монотоното нарастване на товарите. Решението е от тип “Static time-history analysis” и се 

проследява поведението на конзолата във времето. При прогресиращо деградиране на 

коравината и носимоспособността (фиг.4а), се преминава към следващо приближение, но с 

намалена стойност на хоризонталното преместване на върха на конзолата, до стабилизиране 

на деформационният процес в продължение на достатъчно голям брой цикли на натоварване 

(фиг.4б). По този начин се получава двойка стойности M и N, които определят една точка от 

интерактивната крива при циклично изменящи се хоризонтални въздействия.  

 

 

Фиг. 3 Функция на изменение на хоризонтално преместване 

 

   

а) зависимост момент-време                               б) зависимост момент-време 

Фиг. 4 Определяне на максималната носимоспососбност при деградиране на коравината 

и при стабилизиране на деформационните процеси 

 

1.  Комбинирани елементи с напълно и частично вбетониран профил: 
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 Напречно сечение 250/800мм. 

 
 

Фиг. 5 Крива на взаимодействие за напълно вбетонирано сечение 250/800 мм. сравнение с 

аналитично решение съгласмо Еврокод 4 

 

 
 

Фиг. 6 Крива на взаимодействие на частично вбетонирано сечение 250/800 мм. сравнение 

с  аналитично решение съгласмо Еврокод 4 

 

 Напречно сечение 250/500 мм. 

 
 

Фиг. 7 Крива на взаимодействие M-N за напречно сечение 250/500 мм с напълно 

вбетониран профил с дебелина на поясите 10мм и дебелина на стеблото 10 мм 
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Фиг. 8 Крива на взаимодействие M-N за напречно сечение 250/500 мм с напълно 

вбетониран профил с дебелина на поясите 20 мм и дебелина на стеблото 10 мм 

 

 
 

Фиг. 9 Крива на взаимодействие М-N за напречно сечение 250/500 мм с напълно 

вбетониран профил с дебелина на стеблото 20 мм и дебелина на поясите 10 мм 

 

 Частично вбетониран профил 

 
 

Фиг. 10 Крива на взаимодействие M-N за напречно сечение 250/500 мм с частично 

вбетониран профил с дебелина на стеблото 10 мм и дебелина на поясите 10 мм. 
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Фиг. 11 Крива на взаимодействие M-N за напречно сечение 250/500 мм с частично 

вбетониран профил с дебелина на стеблото 20 мм и дебелина на поясите 10 мм. 

 

 
 

Фиг. 12 Крива на взаимодействие M-N за напречно сечение 250/500 мм с частично 

вбетониран профил с дебелина на стеблото 10 мм и дебелина на поясите 20 мм. 

 

Извод: При напречните сечения с размери 250/500 мм, разликите в поведението на 

стоманобетонни елементи с напълно и частично вбетонирани стоманени  профили са по-

големи, в сравнение с 250/800 мм. При напречни сечения с напълно вбетонирани профили 

границата на различия се проявява по отчетливо при 4 / 8e h . До тази големина на 

ексцентрицитета, разликата в носимосососбност при монотонно и циклично натоварване е до 

10%, тези разлики са толкова по-малки колкото и участието на стоманата е по-голямо. При 

намаляване на ексцентрицитета разликите в поведението между двата типа натоварване се 

увеличават, достигайки до около 30%.      

При напречни сечения с частично вбетониран стоманен профил разликите в 

носимоспособността при циклично натоварване са по-големи от колкото при профилите с 

напълно вбетониран профил. 

 0,375e  за напълно вбетонираните профили  
 0,625e  за частично вбетонираните профили  

При тези стойности на относителният ексцентрицитет (като % от общата височина на 

сечението разликите са до 15%, а при по-малки стойности на ексцентрицитета разликите 

достигат 35%. Наблюдават се по-малки разлики при участие на стоманени профили с по-

дебело стебло, отколкото с по-голяма дебелина на поясите. И при двата типа комбинирани 

напречни сечения най-съществените разлики се проявяват при 0,125e h .  
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2. Стоманобетонно напречно сечение: 

При сравненията проведени за стоманобетонно напречно сечение са спазени условията 

за локална дуктилност, но за стоманобетонен елементи подложени на сеизмични въздействия, 

като се използват същите класове стомана и бетон както и при комбинираните напречни 

сечения.  

 
 

Фиг. 13 Крива на взаимодействие M-N за стоманобетонно сечение 250/500 мм. 

 

 
 

Фиг. 14 Крива на взаимодействие M-N за стоманобетонно сечение 250/800 мм. 

 

Извод: 

Промяната в носимоспососбността на стоманобетонни напречни сечения, при циклично 

натоварване е с различен характер от тази при комбинираните елементи. Разликата в 

огъващите моменти се увеличава, до достигането на максималната стойност на огъващият 

момент при нецентричен натиск. При напречно сечение с размери 250/500 мм разликата в 

носимоспососбността достига 20% в мястото с най-голям огъващ момент. При чисто огъване 

разликата е 6%. При напречно сечение с размери 250/800 мм разликата в носимоспососбност 

при максимален огъващ момент е 25%, докато при  чисто огъване разликата е 15%. 

 

3.  Стоманено напречно сечение: 

Стоманените напречни сечения, с които са проведени експериментите са със същите 

характеристики, с които са образувани и комбинираните напречни сечения с напълно и 

частично вбетониран профил. Границата спрямо, която е извършено съпоставянето е 

нарушената връзка между стоманата и стоманобетона при отделните типове елементи. 
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Фиг. 15 Стоманeн профил като за напълно вбетониран профил 250/800 мм 

 

 
 

Фиг. 16 Стоманен профил като за частично вбетониран профил  250/500 мм. 

 

Извод: 

В поведението на стоманените елементи при циклично и монотонно натоварване не се 

наблюдава разлика в поведението, до достигане на големината на максималните деформации 

в бетона, спрямо които са проведени различните съпоставки при различните типове 

натоварване. 

 

Общи изводи 

1) Основният общ извод от сравняване на интерактивните M-N диаграми, получени 

при монотонно и при циклично знакопроменливо натоварване е, че във втория случай 

носимоспо-собността на комбинираните сечения е по-малка. 

2) Прави впечатление, че разликата между носимоспособностите в двата случая, 

установена по изчислителен път, е толкова по-голяма, колкото по-голямо е относителното 

участие на бетонното сечение във формирането на носимоспособността. Този резултат обаче 

не би трябвало да се приема безрезервно, тъй като наличните в момента хистерезисни 

диаграми, заложени в софтуера, макар и уточнени, все пак остават идеализирани в значителна 

степен. В хистерезисната диаграма на бетона деградирането на якостта на бетона е отразено в 

по-голяма степен отколкото в диаграмата на стоманата. Поради това, логично е да се очаква, 

че при по-голямо участие на бетона, разликата между носимоспособностите при монотонно и 

при циклично натоварване ще бъде по-голяма.  

3) Поради липса на достатъчно надеждни експериментални данни, компютърният 

анализ на поведението на комбинираните елементи при циклично натоварване засега не може 

да отчете още два реално наблюдавани ефекта:  
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 натисковата якост на бетона там, където преди това са се появили пукнатини от 

опънни напрежения, е намалена поради непълното възстановяване на контакта между 

бетона от двете страни на пукнатината, след нейното затваряне;  

 при знакопроменливото циклично натоварване, съпроводено със значителни 

пластични деформации на стоманата, контакта между бетона и стоманените елементи 

отчасти се нарушава, въпреки прилаганите конструктивни средства за неговото 

предотвратяване. От това следва, че действителните  разлики между интерактивните 

M-N диаграми, получени при монотонно и при циклично знакопроменливо 

натоварване са още по-големи, от тези които са установени по изчислителен път. 
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КОМБИНИРАНИ ТРЪБОБЕТОННИ КОЛОНИ 

ПОДЛОЖЕНИ НА ЦЕНТРИЧЕН НАТИСК 

 

Николай Кузманов 
1 

 

Резюме 

В теорията на стоманобетона, тръбното стоманено напречно сечение ограничава 

развитието на деформации в стоманобетонното ядро, което повишава неговата якост на 

натиск. При запълнено с бетон тръбно напречно сечение БДС EN 1994-1-1:2005 допуска 

използването на формула (6.33) , 1
y

pl rd a a yd c cd c s sd

ck

ft
N A f A f A f

d f
 

 
    

 
, чрез която се 

отчита увеличаването на якостта на бетона, в резултат на ограничаването на напречните 

деформации при условие че 0,5  . При сравненията, които са направени е установено, че 

тази граница не се явява меродавна във всички случаи. 

 

CONCRETE-FILLED STEEL TUBE COLUMNS OF CENTRIC PRESSURE 

 

Nikolay Kuzmanov 
1
 

 

Abstract 

In the theory of the reinforced concrete, steel tubular cross-section restricts the development of 

deformations in the reinforced concrete core and thus it leads to increasing of its compressive 

strength. In the concrete filled tubular cross-section BDS EN 1994-1-1:2005 permits the use of 

formula (6.33) , 1
y

pl rd a a yd c cd c s sd

ck

ft
N A f A f A f

d f
 

 
    

 
, which is recorded by increasing 

the strength of the concrete, resulting in a limitation of provided transverse deformations under 

condition of 0,5  . In the comparisons which are made has been found that this limit isn’t the 

authoritative in all cases. 

 

Целта на направените сравнения е да се докаже дали границата по отношение на 

условната стройност 0,5   заложена в БДС EN 1994-1-1, за използването и предимствата, 

които дава (1), отчитаща увеличаването на якостта на бетона, дължащо се на ограничаването 

на развитието на напречните деформации при положение че са спазени следните условия: 

 0,5   

 / 0,1e d <  

, 1
y

pl rd a a yd c cd c s sd

ck

ft
N A f A f A f

d f
 

 
    

 
                                                  (1) 
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, . . . .pl Rd a yd c cd s sdN A f A αf A f= + +                                                                               (2) 

1α = - коефициент отчитащ влиянието на продължителното натоварване за бетон в 

затворени стоманени сечения 

Направените сравнения са за центрично натисната тръбобетонна колона при която 0e =  

( )0,25. 3 2. 1,0aη λ= + Ј                                                                                             (3) 

2
4,9 18,5. 17 0cη λ λ= - + і                                                                                         (4) 

В разгледаните случаи са разгледани напречни сечения на тръбобетонни колони, 

подложени на центричен натиск, като площите на стоманобетонна част от комбинираното 

напречните сечения са от 10000 2см  до 500 2см . 

Процента на армиране е равен на минималният 

.100% 0,3%s
s

c

A
μ

A
= і                                                                                               (5) 

При направените сравнения на комбинираните тръбобетонни колони, дебелината на 

стоманеният профил варира от 5 до 25 мм. При избора на стоманеното сечение е спазено 

изискването към коефициента за принос стоманата да бъде в граници 0,2 0,9δЈ Ј . 

,

. /a y a

pl Rd

A f γ
δ

N
=                                                                                                            (6) 

( ) . 0,6 . .eff a a cm c s sEI E I E I E I= + +                                                                               (7) 

, ,a c sI I I  - инерционни моменти за разглежданата равнина на огъване, на площите на 

стоманеното сечение, бетонното сечение и на армировъчната стомана 

При проведениете сравнения е отчетено и влиянието на продължителността на 

натоварване върху изчислителната коравина на огъване в еластичен стадий. 

( )
,

1
.
1 / .

c eff cm

G Ed t

E E
N N φ

=
+

                                                                                   (8) 

 

( )
2

2

.
eff

cr

eff

π EI
N

l
=                                                                                                       (9) 
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Доказване на границата за използване на алтернативната формула, е чрез вариране на 

изкълчвателната дължина като се достига до изравняване на носимоспососбностите в 

пластичен стадий по (1) и (2). Независимо от дължината и дебелината на стоманеният елемент 

това изравняване на носимоспососбностите се получава при 0,42λ» . При последващо 

увеличаване на условната стройност до максималната граница 0,5λ = , която позволява 

използването на (1), като целта е да се определи разликата в носимоспособност при 

евентуалното използване на (1) или (2). Такъв тип сравнения са направени при пълно 

натоварване без да се отчита големината на постоянното натоварване (работи се с EI ), както 
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и при , / 0,4G Ed EdN N =  и при , / 1,0G Ed EdN N = , за които отново се потвърждават резултатите по 

отношение на условната стройност и границата, при която (1) в действителност дава по-

висока носимоспососбност от (2). Реално разликата в носимоспососбност не е голяма, в 

рамките на (2,00 2,20)%ё  в зависимост от влиянието на продължителното натоварване, но по 

отношение на изкълчвателната дължина раликата е до около 10%, което оказва значително 

влияние върху стойността на критичната сила (до около 30%). 

Изискването към алтернативната формула в БДС EN 1994-1-1 са удовлетворени, като 

разглежданият вертикален елемент е подложен на центричен натиск и 0,5  .  

Характеристики на материалите, с които са направени сравненията са: 

 бетон С20/25; 20ckf MPa=  30000cmE MPa=  

 армировъчна стомана клас В500; 500skf MPa=  и 200000sE MPa=   

 конструкционна стомана S235; 235yf MPa=  210000aE MPa=   

0,35

0,4

0,45

0,5

у
с
л

о
в

н
а

 с
тр

о
й

н
о

с
т

площ
Ac=10000 Ac=9500 Ac=9000 Ac=8500 Ac=8000 Ac=7500 Ac=7000

Ac=6500 Ac=6000 Ac=5500 Ac=5000 Ac=4500 Ac=4000 Ac=3500

Ac=3000 Ac=2500 Ac=2000 Ac=1500 Ac=1000 Ac=500

 
Фиг. 1. Граница на условната стройност при дебелина на стоманеният профил 25 мм. 
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Фиг. 2. Граница на условната стройност при дебелина на стоманеният профил 20 мм. 
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Фиг. 3. Граница на условната стройност при дебелина на стоманеният профил 15 мм. 
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Фиг. 4. Граница на условната стройност при дебелина на стоманеният профил 10 мм. 
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Фиг. 5. Граница на условната стройност при дебелина на стоманеният профил 5 мм. 
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Извод: 

При направените сравнения, които целят получаване на еднаква носимоспособност в 

пластичен стадий по (1) и (2), използвани в БДС EN 1994-1-1, за определяне на реалната 

граница на условната стройност, при която се получават по високи носимоспососбности. При 

(1) която отчита увеличаването на якостта на бетона, дължаща се на ограничаването на 

развитието на напречните деформации, има по-голяма носимоспососбност до 0,42  . При по 

големи стойности на условната стройност (2) дава по-висока носимоспососбност, така че при 

0,4   би било удачно да се проверява и по двете формули.  
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ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ НА ГРЕДОВИТЕ ВРЪЗКИ, СЪДЪРЖАЩИ 

ПУКНАТИНИ НА МОСТА STORSTRÖMSBROEN В ДАНИЯ 

 

Лазар Малезанов, Ирина Керелезова, Могенс Петер Нилсен 

 

Резюме 

Мостът Storström е стоманен нитован мост построен през 1937 година. През последните 

години във гредовите връзки на моста се появяват множество пукнатини. В настоящата работа 

са представени различни числени модели на гредовия възел на моста. Тяхната цел е да опишат 

поведението на връзката. 

Гредовата връзка на моста е моделирана с метода на крайните елементи в ANSYS. 

Осъществени са линейни и нелинейни модели. Извършени са редица линейни решения с цел 

да се пресметне вътрешната енергия на тялото при различни дължини на пукнатината. В 

последствие, получената енергия се използа за да се извършат нелинейни решения с 

формулата за разпространение на пукнатината на Niеlsen. Направени са сравнения и анализи 

на получените решения. 

 

NUMERICAL MODELLING OF THE CRACKED BEAM’S JOINT 

FROM STORSTRÖMSBROEN IN DENMARK 

 

Lazar Malezanov 
1
, Irina Kerelezova 

2
, Mogens Peter Nielsen 

3
 

 

Abstract 

The Storström bridge is a steel riveted structure, which was built in 1937. Over the years in the 

bridge’s joints have appeared a number of cracks. In this report different numerical models of the 

joints are presented. Their aim is to describe the joints behaviour.  

The bridges’s joints are modelled by using FEM in ANSYS. A linear and a nonlinear models 

have been created. A series of linear solutions have been performed in order to obtain the strain 

energy of the body, which corresponds to a specific crack length. Afterwards the energy is used for 

performing a nonlinear solution based on Nilsen’s crack growth formula. Some comparisons and 

analysis of the results have been made. 

 

1. Introduction 

The Storström bridge is a steel riveted structure. The bridge consists of a two narrow road lanes 

and a rail track, which suggests extremely heavy traffic through the whole year. The bridge has been 

put into service in 1937, which gives clarification to its small size and to the traffic for which it was 

designed. The facts, mentioned above, explain to some degree the appearance of the cracks, which 

are located in the joints. In a longitudinal direction the bridge is a cantilever beam, which indicates 

that if there is a deformation of an hinge caused by cracking, it will not lead to a complete 

destruction of the structure. 

The present research is directed specifically in performing numerical modelling and analysis 
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bottom cantilever 

upper cantilever 

using the methods of fracture mechanics for the beam connections. 

As an initial step in the study numerous FEM models, in the program ANSYS have been 

created and in addition multiple numerical experiments have been performed. Then the obtained 

strain energy of the body is incorporated in a nonlinear fracture mechanics model, thus performing a 

nonlinear solution for crack growth on an existing path. This is done by using Nielsen’s crack growth 

formula, which is embedded in a VBA program in Excel. Further information concerning Nielsen’s 

model can be seen in [1], [2]. On the one hand the study aims to consider the crack propagation in 

the beam joints with a known crack path and on the other hand it aims to examine the ability of 

Nielsen's crack growth formula to model the behaviour of a real steel structure. Comparisons of the 

results, obtained from the different models, are made and the frameworks for future research are 

outlined. 

 

2 Numerical models 

The first model is a two dimensional one. It is part of the beam 

web and the additional stiffeners are excluded. The geometry of the 

entire connection is shown in fig. 2.1. The plates outlined with a bold 

line on fig. 2.1, which are named respectively upper and bottom 

cantilevers, are modelled in ANSYS for the two-dimensional model. 

The dimensions of the two plates are shown in fig. 2.2. 

The existing cracks, which are observed in the two plates, start 

from the inner corner and progress through the web and cross the rivet 

holes. For the present paper the measured crack path and crack lengths 

are used. 

Fig. 2.1: Geometry of the joint connection. 

 

2.1 Two dimensional model 

The geometry of the plates for the model are taken from the bridge drawings. There are 

different cracks on the different bridge joints and the authors of the present paper have made 

investigations for all of them. However, in 

the present paper only two cracks are 

presented. The thickness of the web plate is 

25,4 mm. The dimensions and the geometry 

of the upper and the bottom cantilevers are 

shown on the picture below. 

 

Fig. 2.2: Dimensions and geometry of the 

upper and the bottom cantilevers. 

 

In ANSYS, the chosen finite element is PLANE183. The finite element is with quadrilateral 

shape, consisting of 8 nodes and 16 degree of freedom, see [4]. The web body is modelled with a 

linear elastic material. The physical constants are: Yong’s modulus E = 195000 N/mm
2
; Fracture 

energy G = 70 N/mm; Yield stress y = 352 N/mm
2
 [5]. 

The shape of the body is modelled in two parts, with coinciding nodes on the boundary edge. 

At first all nodes are coupled by couple DOF. After that the nodes are separated one by one 

simulating crack opening. The cantilevers are fully fixed on edges according fig. 2.2. The applied 
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load a displacement 10 mm as shown in fig. 2.2. For each linear solution the strain energy of the 

body is obtained. 
 

2.2 3D model of the bottom cantilever 

The original drawings from 1933 are used in order to create the 3D model of the bottom 

cantilever. The additional stiffeners are taken into account 

approximately. The main web is modelled as a separate plate. In the 

middle plane the main web and the stiffeners are connected by the 

rivet holes. In the ANSYS program the connection is made by couple 

DOF. On the places where the modelled part is cut from the real beam, 

fixed supports are used. On fig. 2.3 the model is shown. The existing 

crack is in the middle web plate and cannot be seen. The connection 

between the main web plate and the other parts is done by the rivets 

alone. 

Fig. 2.3: 3D model of the bottom cantilever 

In this model SHELL63 is used as a finite element. The finite element is with quadrilateral 

shape, consisting of 4 nodes and 24 degree of freedom, see [4]. The body of the web is modelled 

with a linear elastic material. The physical constants are the same as in the previous model. The 

applied load is as before. For each linear solution the strain energy of the body is obtained. 

 

2.3 3D model of the whole connection 

Originally the geometry was designed for Tekla Structures, but after some processing it has 

been successfully imported in AutoCad. Then from AutoCad the 

coordinates of all the points that belong to a middle plane have been 

identified and then inserted into ANSYS. With the use of the bridge 

drawings the coordinates and radii of the rivet holes have been 

determined. The model, which is incorporated in the ANSYS program is 

shown on fig. 2.4. 

 

Fig. 2.4: 3D model of the whole connection. 

Every stiffener and L-profile in this model are presented as a 

separate plate in the finite element model. All of the rivet holes are 

modelled according to the bridge drawings. The connections between the 

plates, the stiffeners and the L-profiles are done only by the rivet holes 

by placing there a couple DOF. The hinge connection is modelled also by using a couple DOF, but in 

this case the couple is only in vertical direction. The existing cracks are placed in the middle web 

plate. The model has a fixed support in the places where it is cut from the beams. The load is as 

before 10 mm displacement applied to the hinge connection. For the present model SHELL63 has 

been used [4]. A series of linear solutions have been made and the strain energy for the different 

crack lengths were obtained from the ANSYS program. 

2.4 Nonlinear modelling 

In this paper the crack growth formula proposed by the third author, [1] is used. This formula is 

based on an energy balance equation leading to a simple fracture mechanics model for crack growth. 

The equation reads: 
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This equation is a first order differential equation for a crack with a length of a as a function of 

the displacement u in a displacement controlled system. In the equation W is the strain energy of the 

system, GF is the fracture energy, and b is the thickness of the plane model. The effective crack 

length effl  is determined by an approximate energy considerations, which lead to almost the same 

results as the Irwin crack length correction. The model is a simple extension of linear elastic fracture 

mechanics, which uses two fracture parameters, namely: the tensile strength ft (yield stress fy), 

included in effl and the fracture energy GF. The full formation of the crack may be calculated by a 

series of linear elastic solutions. The numerical solution of equation (1) is performed by the Runge-

Kutta technique. In the present paper the solution for equation (1) is programed using VBA (Visual 

Basic for Application) in Microsoft Excel.  

The obtained strain energy for the different crack sizes from ANSYS is an approximated by a 

polynomial in MATLAB and detailed data is then taken for better results in Excel program. More 

information concerning the model and the VBA program can be found in [1], [2], [3]. 

 

3. Numerical results 

The existing crack on the upper cantilever is named Crack 1 according to the numeration given 

in the observation reports. In the numeration report, the crack in the bottom cantilever is named 

Crack 2, 9 and 10. The reason why there are additional numerations is that there are 3 cracks with 

same shape, but in different hinge connections along the bridge.  

On fig. 3.1 the deformed shape and the principle stress distribution are shown. These have been 

obtained from the two-dimensional model. The displayed solutions are for the final step of the crack 

opening.  

Fig. 3.1: Deformed shape and stress distribution for Crack 1 on the left and Crack 2, 9, 10 on the right. 

On the left side of fig. 3.2 is shown the stress distribution for the 3D model of the bottom 

cantilever. The stress concentration for a fully opened Crack 2, 9, 10 can also be seen. On the right 

side of fig 3.2 the deformed shape of the fully opened Crack 2, 9 and 10 for the 3D model of the 

whole connection can be seen. In the displayed solution the displacement is downwards and therefore 

the crack from the bottom cantilever is fully opened. In the next step of the solution the displacement 
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is given with upwards direction.  

   

Fig. 3.2: Deformed shape and stress distribution for Crack 1 on the left and Crack 2, 9, 10 on the right. 

 

3.1 Approximation of the W-a function 

All the obtained data from the series of linear finite element solutions in ANSYS are stored and 

inserted in MATLAB. Then in MATLAB a polynomial approximation of the data has been made. 

Afterwards, from the approximated function, detailed point data have been taken. These data are 

required in order to obtain a better solution based on Nielsen’s nonlinear model. 

On fig. 3.3 the point data and approximation polynomials for Crack 1 (on the left) and Crack 2, 

9, 10 (on the right), which are obtained from the two dimensional model, are shown. The 

approximation for these data is made with a polynomial of second order. 

Fig. 3.3: Approximation polynomial for the relation W-a for Crack 1 

on the left and Crack 2, 9 and 10 on the right. 

It can be seen on fig. 3.3 that there is a lack of data in the obtained results from ANSYS. The 

reason why there are “gaps” on the graph, is that the crack has reached a rivet hole. This leads to an 

absence of data and also there is a little diversion in the data. This fact is the main reason for taking 

the decision to make a polynomial approximation for the numerical data. 

On fig. 3.4 the numerical data and the approximation for the 3D model of the bottom cantilever 

are shown. These data are for Crack 2, 9 and 10. The polynomial in this case is of 4
th

 degree. On 
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fig.3.4 the variations and gaps of the data graph can also be seen. After fitting the data with 

apolynomial, the detailed data for the W- a curve is obtained and later they are used in Nielsen’s 

crack growth formulae. 

On fig. 3.5 the numerical data and the approximation for the 3D model of the whole connection 

(see fig. 2.4) are shown. The displayed data is for Crack 1 and for Crack 2, 9 and 10 respectively. 

The polynomial in this case is of 4
th

 degree. On fig.3.5 can also be seen the variations and gaps on 

the data graphs. From fig. 3.5 can also be seen the difference between the energy curves for Crack 1 

and Crack 2, 9, 10. The reason for this is the different crack shapes. Also the significant difference 

between the present model and the plane model appears from fig. 3.3. The reason for the difference 

is that the stiffeners and the L-profiles have been taken into account. After fitting the data with a 

polynomial, the detailed data for the W-a curve is obtained and then used in Nielsen’s crack growth 

formulae. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5: Approximation polynomial of the relation W-a for Crack 1 

on the left and Crack 2, 9 and 10 on the right. 

The next fig. 3.6 shows the comparisons between the strain energy distributions for Crack 1 

and Crack 2, 9 and 10, which have been obtained from the plane model, the 3D model of the bottom 

cantilever and the 3D model of the whole connection. The results for Crack 1 are shown on fig. 3.6 

on the left. There are only two curves because there are only two models for this crack - the plane 

model and the 3D model of the whole connection. 

The comparison for Crack 1 shows that the strain energy of the whole 3D model is 

significantly larger than the energy of the plane model. The result is expected, because for the 3D 

Fig. 3.4: Approximation polynomial of 

the relation W-a for Crack 2, 9 and 10. 
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model the additional stiffeners are added. On the right side of fig 3.6 the comparison of the results 

for Cracks 2, 9 and 10 are shown. From the graph it appears that the strain energy obtained from the 

3D model of the bottom cantilever is larger than the others. Naturally the curve would be expected to 

be between the curves of the two-dimensional model and the 3D model of the whole connection. The 

main reason for the obtained result, according to the authors of the present work, is due to the 

approximation of the stiffeners in the model of the bottom cantilever. In this model the stiffeners and 

the L-profiles are included as one plate with combined thickness. Only the middle web plate is 

separated from the others and connected to them with couple DOFs in the rivet holes. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6: Approximation polynomial of the relation W-a for Crack 1 

on the left and Crack 2, 9 and 10 on the right. 
 

3.2 Numerical results obtained from the Nielsen’s crack growth formula 

In the present section the results obtained from the nonlinear fracture mechanics model are 

shown. On fig. 3.7 the results for the bearing capacity of the joint and the crack growth of Crack 1 

are displayed. With a blue line are shown the results from the two-dimensional model. With a red 

line the results from the 3D model of the whole connection are displayed.  

Fig. 3.7: Bearing capacity and crack growing for Crack 1. 

On the graphs shown in fig. 3.7 is observed that in order to perform an equal displacement, the 

three-dimensional model of the whole connection require more power. This means that it has a high 

strength. On the right graph of fig. 3.7 it can be seen that the two models behave in the same way up 

to the displacement value of 0,6 mm. Then there is a sharp increase in the crack growing for the 

three-dimensional model. In the two-dimensional model there should also be a sharp increase, but the 

reason for its absence is the loss of numerical convergence. 

On fig. 3.8 the results for the Crack 2, 9 and 10, which are obtained from Nielsen’s nonlinear 

solution for crack growth are shown. On the left side of the fig. 3.8 the bearing capacity of the joint 
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according to the three models are shown. With a blue line the results for the plane model are 

displayed, with a green line the results for the 3D model of the whole connection are displayed and 

finally with a red line the results obtained from the 3D model of the bottom cantilever can be seen. 

 

 

 

 

Fig. 3.8: Bearing capacity and crack growth for Crack 2, 9 and 10. 
 

Once again it can be seen that the crack growth is slower in the two-dimensional model 

compared to the three-dimensional one. The reason for this is probably the higher brittleness of the 

two-dimensional and the 3D model of the bottom cantilever. Another reason for this is the loss of 

numerical convergence of the two solutions. This again is an indication of brittle behaviour of the 

models. On the left graph it can be seen that the 3D model of the bottom cantilever has a higher 

stiffness than the 3D model of the whole connection. The reason of this is the approximate modelling 

of the stiffeners and L-profiles in this model.  

For further assessment of the results of Nielsen’s nonlinear model further studies are needed. 

 

4. Conclusions 

 All presented models show brittle behaviour of the bridge beam connection; 

 Further investigation for the crack growth path is necessary. Crack initiation point also 

should be considered; 

 It is necessary to include a study of other simpler models for calculation of the bearing 

capacity in order to control the results. 
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МОДЕЛИРАНЕ НА ВЪЗЛОВИ СЪЕДИНЕНИЯ ОТ ФЕРМОВИ КОНСТРУКЦИИ И 

ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ОБЩОТО ПОВЕДЕНИЕТО НА СИСТЕМАТА 
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Резюме 

Изследването на възлите от фермови конструкции е голямо предизвикателство за 

строителния инженер, както за практическа, така и за научно-изследователска работа. 

Значителен е интересът на учени и изследователи от цял свят в тази област, за което 

свидетелстват големия брой публикации и статии в специализирани научни издания. У нас в 

проектантската и строителна практика, детайлното моделиране на възловите съединения, все 

още не се извършва по ред причини: сравнително малки познания относно действителното 

поведение на различните видове възли при заготовка и в експлоатационно състояние. 

Изследването и анализа на възловите съединения е процес, зависещ от голям брой параметри 

и фактори, които трябва да се прецизират и да се отчетат. В тази статия, с използването на 

проблемно ориентирани програми за моделиране, са изградени геометрични модели на 

представители на фермови конструкции с различни възлови съединения. С помощта на метод 

на крайните елементи и софтуерни продукти, към изградените вече геометрични модели са 

асоциирани материални и други характеристики, необходими за последващ анализ. 

Изследвано е напрегнатото и деформирано състояние на изградените изчислителни модели, с 

цел изясняване работата на възлите и влиянието им върху поведението на конструкцията. 

Целта е да се потърсят причините за дефектирането в изградени конструкции. 
 

Ключови думи: фермови конструкции, модели на възлови съединения, морфология на 

структурната решетка, Метод на крайните елементи 

 

MODELS OF NODES FROM TRUSS CONSTRUCTION AND 

THEIR INFLUENCE ON THE GENERAL BEHAVIOR OF THE SYSTEM 

 

Vladimir Matuski 
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, Anita Handruleva

 2
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3
 

 

Abstract 

The study of nodes from truss structures is a major challenge for civil engineers both for 

practical and for scientific research. Significant is the interest of scientists and researchers from 

around the world in this area, as evidenced by the large number of publications and articles in 

specialized journals. In our country, in the design and construction practice, detailed modeling of the 

nodes are still not done for several reasons: relatively little known about the actual behavior of 
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different types of nodes in preparation and in operating condition. The study and analysis of the 

nodes is process dependent on a large number of parameters and factors that must be specified and 

recorded. In this article, with the use of problem-oriented modeling programs are built geometric 

models of representatives of truss structures with different nodes. Using the finite element method 

and software to the already constructed geometric patterns are associated material and other 

characteristics needed for further analysis. Studied is stressed and strained state of the constructed 

computational models to clarify the operation of the nodes and their influence on the behavior of the 

structure. The objective is to search for causative factors for defects in built structures. 

 

Keywords: truss structures, models of nodes, morphology of the grid structure, Finite elements 

method 

 

1. Теоретична обосновка 

Равнинните тръбни ферми са най-популярните конструктивни части, изпълнявани от 

тръбни профили. Използват се главно в покривните конструкции на различни сградни 

системи и са винаги предпочитани, когато остават като видими конструктивни елементи. 

Съществена особеност на тръбните ферми (фермите от затворени профили) в сравнение с 

фермите от отворени профили, е възможността за пряка връзка между прътите без да се 

използват възлови плочи, ребра и др. Може да се смята, че прякото свързване между 

прътите на фермата (без възлови плочи) е оптималното конструктивно решение при 

критерий минимален разход на материал. Това е всъщност най-чистата конструктивна форма. 

При някои специфични обстоятелства, свързани с възможностите за изготвяне, монтаж и 

експлоатация на конструкцията може да се използва конструктивно решение с непряко 

свързване между прътите. Непрякото свързване между прътите е наложително и в случаите, 

когато е необходима сглобяемо-разглобяема тръбна ферма.  

Основните възли в равнинните тръбни ферми са К-възел и N-възел. Според техните 

параметри тези възли могат да бъдат с междина или със застъпване.  Работата и 

носимоспособността на прътите с междина и със застъпване се различава съществено. По 

принцип, при равни други условия, възлите със застъпване имат по-висока носеща 

способност, а възлите с междина са по-технологични. Един К- или N-възел може винаги да 

бъде със застъпване или с междина, независимо от съотношението на размерите на прътите, 

ако се използва ексцентрично включване на прътите от решетката. 

Прикрепването на конструктивните елементи от тръбни профили към други 

конструктивни части може да бъде пряко или чрез междинни конструктивни части. Прякото 

свързване на конструктивните елементи се извършва посредством заваръчни шевове. 

Носимоспособността на съединението зависи не само от якостта на заваръчните шевове, но и 

от взаимодействието (податливостта) на съвместно работещите конструктивни елементи, т.е. 

общото поведение на възела. Според конструктивното оформяне и възможността на 

конструктивния елемент да получава някаква степен на завъртане, прикрепването може да 

бъде кораво, частично кораво или ставно. 

Класификацията по коравина според степента на завъртане може да се извърши по 

предписанията, дадени в [7] или [28]. Обикновено коравото прикрепване се реализира чрез 

заваръчни шевове или чрез фланцево болтово съединение. Когато не е извършена 

предварителна класификация по коравина за прикрепването на елементите, ще се условим да 

считаме за корави тези прикрепвания, които осигуряват поемането на огъващия момент, 

действащ на това място. Прикрепванията, които дават възможност за завъртане на елемента 

ще считаме номинално за ставни. Прикрепвания, които поемат огъващ момент, който е по-
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малък от носимоспособността на профила на огъване в еластичен стадий ще считаме 

частично корави. 

Изборът на вида на прикрепването и неговото конструктивно оформяне зависят главно 

от съотношението на габаритните размери на сеченията и големината на действащите 

разрезни усилия. 

Факторите, влияещи върху носимоспособността на тръбните възли и критерии за 

гранична носимоспособност са: 

- тънкостенността на пояса; 

- отношението между напречните размери на присъединявания прът и пояса; 

- ъгълът между пръта от решетката и пояса; 

- междината между прътите от решетката; 

- конструктивната форма на възела (брой на включените пръти, наличие на застъпване, 

ексцентрицитет и др.); 

- интензитетът на напреженията в пояса; 

- отношението между дебелините на стените. 

В периода 1965-1985г. е извършена интензивна теоретична и експериментална работа за 

определяне носещата способност на възлите в тръбните ферми. Изследвани са както 

изолирани възли, така и тръбни ферми с натурни размери [4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 24, 25 и др.]. 

За определяне на носещата способност на възлите е използван полувероятностен подход, 

като всеки от посочените параметри, влияещи върху носещата способност на възела, е 

изследван независимо от останалите. Обикновено като основен критерий за гранична 

носимоспособност се приема граничният разрушаващ товар при натиск, тъй като той се 

определя най-точно и разсейванията са по-малко. Освен това опитите с опънат пояс показват 

по-висока якост и ще бъде в полза на сигурността, ако за база се приемат изследванията с 

натиснат пояс. 

Анализът на резултатите от експерименталните изследвания за носимоспособността на 

възлите показва следното: 

- Деформациите във възела са основно в поясната тръба. Тези деформации могат да се 

намалят, ако се увеличи местната коравината на пояса, т.е. като се намали тънкостенността. 

- Увеличаването на междината намалява носимоспособността на възела, но при 

достигане на определена стойност това влияние постепенно изчезва т.е. възелът може да се 

разглежда като Y-възел, вместо като К-възел. 

- По-високо ниво на напреженията в натиснатия пояс води до намаляване на 

носимоспособността на възела, докато при опънат пояс това няма практическо значение. 

В зависимост от съотношението на геометричните размери, вида на възела и условията 

на натоварване са възможни различни форми на разрушение.  

За изчисляването на тръбните възли са разработени различни теоретични изчислителни 

модели. В повечето случаи, обаче, се разглеждат главно Т-възли. 

Теоретичното изследване на К- и N-възли, които са основните в равнинните тръбни 

ферми, е значително по-трудно и е по-слабо застъпено [26, 27 и др.]. За съжаление, 

теоретичните модели, които включват всички влияещи параметри, са твърде сложни и 

непригодни за пряко практическо ползване. Независимо от общите принципи за 

конструктивното оформяне на тръбните възли, при теоретичното разглеждане не е възможно 

да се обединят възлите с О-профили и □ -профили. За целите на конструктивното проектиране 

са необходими прости изчислителни модели, които дават възможност да се определят 

основните параметри, влияещи върху носимоспособността на възлите. За възлите от О-

профили това е моделът на заместващия пръстен и моделът на срязващата повърхнина, а за 
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възлите от □ -профили - моделът с линиите на пластифициранe и моделът с ефективна 

широчина. Тези модели са описани в [23]. 

Приблизителните изчислителни модели имат редица недостатъци, но всеки от тях дава 

възможност да се опише аналитично някаква форма на разрушение. Доказателствата за 

граничната носимоспособност се постигат чрез експериментални изследвания. Множеството 

експериментални изследвания, извършени преди 1980г. не са координирани от обща програма 

и имат съществени разсейвания в резултатите. Много от тях обхващат частни случаи и 

представят резултати, които обслужват конкретни теоретични разработки на авторите. Оказва 

се, че за определяне на граничната носимоспособност имат значение не само видът на възела 

и неговите параметри, а и схемата и начинът на натоварване, пластичните качества на 

стоманата и др. 

Основната част от експерименталните изследвания са проведени с възли от О-профили, 

а впоследствие по аналогичен начин са изследвани и възли от □ -профили. 

Началото на системни експериментални изследвания за носимоспособността на 

тръбните възли от О-профили е положено от Sammet [21] през 60-те години, който предлага 

оценката за носимоспособността на тръбните възли да се извършва с коефициент за качество 

спрямо базисен възел с пряко свързване между прътите. Резултатите от изследванията на 

Sammet са включени в нормите на бившата ГДР [29]. Впоследствие Hlavachek обобщава 

опитите на Sammet със своите собствени изпитвания на тръбни възли и предлага формула за 

носещата способност на възлите. Тези резултати са включени в нормите за тръбни 

конструкции на Чехословакия [30]. 

По-късно се провеждат интензивни експериментални изследвания в Япония (от Togo, 

Kurobane и др.), Холандия (от Wardenier), Англия (от Fessler и др.), САЩ (от Торгас и др.), 

Русия (от Решетников, Цетлин и др.). Тези изследвания се финансират от държавни и частни 

фондове, фирми и организации с цел да се подготви нормативна база за проектирането на 

тръбните конструкции в съответните страни. В изследванията са пряко ангажирани CIDECT 

(Comite International pour le Developpеment et l'Etude de la Construction Tubulaire), IIW 

(International Institute of Welding), API (American Petroleum Institute), ЦНИИСК и др. В 

началото на 80
те

 години CIDECT разработва координирана програма за подготовка на 

нормативни документи за проектиране на тръбни конструкции. Резултатите от тези 

изследвания впоследствие са включени в Европейските норми (Еврокод 3). В изследванията 

на CIDECT се обобщава натрупания експериментален опит в Европейските страни и Япония. 

Уточняват се частните функции на основните влияещи параметри. Изпитват се образци от 

даден тип възел с натурни размери и се определя опитно съответния граничен товар. След 

построяване на експериментално установената зависимост се определя аналитичната 

функция, която най-добре покрива експерименталните резултати. По аналогичен начин се 

определят и останалите функционални зависимости. 

За работата на тръбните ферми при натоварване е от съществено значение коравината на 

възлите. Показател за коравината на възлите може да бъде деформацията, която силно се 

влияе от тънкостенността на поясната тръба и съотношението между размерите на прътите от 

решетката и поясната тръба. 

Изследването на възлите от фермови конструкции е голямо предизвикателство за 

строителния инженер, както за практическа, така и за научно-изследователска работа.  В 

проектантската и строителна практика в България, детайлното моделиране на възловите 

съединения все още не се извършва по ред причини: сравнително малки познания относно 

действителното поведение на различните видове възли при заготовка и в експлоатационно 

състояние. Изследването и анализа на възловите съединения е процес, зависещ от голям брой 

параметри и фактори, които трябва да се прецизират и да се отчетат.  
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2. Описание на избраните изчислителни модели и резултати 

В тази статия, с използването на проблемно ориентирани програми за моделиране, са 

изградени геометрични модели на представители на фермови конструкции с различни възлови 

съединения. С помощта на метод на крайните елементи и софтуерни продукти, към 

изградените вече геометрични модели са асоциирани материални и други характеристики, 

необходими за последващ анализ. Изследвано е напрегнатото и деформирано състояние на 

изградените изчислителни модели, с цел изясняване работата на възлите и влиянието им 

върху поведението на конструкцията.  

На първи етап от изследването са изградени и анализирани изчислителни модели на 

цели фермови конструкции при различна връзка между отделните елементи. На втори етап е 

акцентирано върху детайлното моделиране и изследване на възловите съединения. 

Двете моделирани ферми са с еднакви геометрични и материални характеристики. 

Различават се по вида на връзката между елементите, а именно: фермова конструкция Тип 1 е 

със условно ставно включени диагонали, а фермова конструкция тип 2 - с кораво включени 

диагонали. 

За анализ на двата вида връзки между елементите (ставна и корава) детайлно са 

моделирани и изследвани две възлови съединения: възел на фермова конструкция, реализиран 

чрез възлови плочи и възел на фермова конструкция с директно включване на елементите. 

Целта е да се изследва напрегнатото и деформирано състояние и да се препоръча 

уточнен модел на възловото съединение.  

Припомняме, че когато не е извършена предварителна класификация по коравина за 

прикрепването на елементите, ще се условим да считаме корави тези прикрепвания, които 

осигуряват поемането на огъващия момент, действащ на това място. Прикрепванията, които 

дават възможност за завъртане между елементите ще считаме номинално ставни. 

Прикрепвания, които поемат огъващ момент, който е по-малък от носимоспособността на 

профилите на огъване в еластичен стадий ще считаме частично корави. 

Изборът на вида на прикрепването и неговото конструктивно оформяне зависят главно 

от съотношението на габаритните размери на сеченията и големината на действащите 

разрезни усилия. 

На показаните по-долу в изложението фигури са визуализирани моделираните фермови 

конструкции и техните възли, както и напрегнатото и деформирано състояние, вследствие 

натоварване. 

 

Фиг.1. Равнинна ферма Тип 1 - ставно включени диагонали 
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Фиг.2. Възел на фермова конструкция, реализиран чрез възлови плочи 

 

Фиг.3. Равнинна ферма Тип 2 -  с кораво включени диагонали 

    

Фиг.4. Възел на фермова конструкция с директно включване на елементите 
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Заключение и изводи 

От съпоставяне на изчислителните резултати, могат да се направят следните по-

съществени изводи: 

1) Видът на възловите съединения влияе съществено върху деформативността и 

напрегнатото състояние на цялата фермова конструкция при еднакви геометрични 

характеристики на елементите. Детайлното моделиране на конструктивните възли, както при 

конструкциите с директно включване на елементите, така и при съединяване чрез планки 

показва съществени разлики в трансфера на усилията в сравнение с по-опростени 

изчислителни модели.   

2) Възлите с директно включване на елементите значителни повишават коравината на 

съединението и водят до по-ниски локални напрежения в мястото на снаждането. При 

непряко съединяване (чрез планки) се наблюдава значително нарастване на напреженията в 

локални зони от поясната тръба, което няма как да бъде отчетено без направа на достоверен 

изчислителен модел. 

3) Непрякото включване между елементите налага използването на поясни тръби с по-

голяма дебелина или добавяне на помощни плочи за повишаване на местната устойчивост в 

зоната на възела. 

4) Уточненото моделиране на възловите съединения дава значително по-ясна представа 

за поведението на конструктивните елементи в зоната на снаждане, разпределението на 

напреженията, както и потока на усилията между съединяваните елементи. Тези модели 

отчитат и деформативността на елементите в локални зони, което е определящо при 

изследване на общата деформативност на конструкцията. 
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ПОВЕДЕНИЕ НА БЕТОНИ АРМИРАНИ С ФИБРИ ПОДЛОЖЕНИ НА 

ВИСОКОСКОРОСТНО УДАРНО ИЛИ ВЗРИВНО НАТОВАРВАНЕ 

 

Милена Мидева - Димитрова 
1
, Теодор Рошавелов 

2 

 

Резюме 

В доклада са разгледани влиянието на различни по състав, структура и физико -

механични свойства фибри за армиране върху основните строително-технически свойства на 

бетони, подложени на високоскоростно ударно или взривно натоварване. Описаните в 

доклада фибри се различават по вид, концентрация и дължина, като е възможна и комбинация 

между тях. При комбиниране на фибри с различни модули на еластичност се образуват 

микропукнатини, в резултат на което се наблюдава поглъщане на част от енергията на 

динамичното въздействие. Армирането на бетони с различни видове влакна ни позволява 

синтезирането на композитен материал, който може да бъде използван за изготвянето на 

защитни екрани срещу въздействие на високоскоростно ударно или взривно натоварване 

поради ниската им фрагментация. 
 

Ключови думи: високоскоростно динамично натоварване, фибри, фрагментация 

 

BEHAVIOR OF FIBER REINFORCED CONCRETE SUBJECTED 

TO HIGH VELOCITY IMPACT OR BLAST LOADING 

 

Milena Mideva – Dimitrova, Theodor Roshavelov
 

 

Abstract 

The paper considered the influence of different composition, structure and physic -mechanical 

properties of fiber reinforcement on the main construction and technical properties of concrete 

subjected to high velocity impact or explosive loading. Described in the report of fiber is differ in 

type, concentration and length and possible combinations thereof. In combination with a variety of 

fiber modulus be formed microcracks, resulting in the observed absorption of the energy of the 

dynamic impact. Reinforcement of concrete with various types of fiber allows us to synthesize a 

composite material which can be used for the production of protection shields against high-speed 

impact of the impact or explosive load because of their low fragmentation. 
 

Keywords: high-speed dynamic loading, fibers, fragmentation 

 

1. Въведение 

Механичните свойства на бетона се подобряват, чрез влагане на произволно 

ориентирани фибри, които предотвратяват и намаляват разпространението на пукнатини. 

Влияние върху тези свойства оказват концентрацията, вида, геометрията, разпределението на 

фибрите и самата циментова матрица. 

Фибрите могат да се разделят на две основни групи: с висок модул на еластичност - това 

са карбонови, стоманени и стъклени и с нисък модул на еластичност, като полипропиленови, 

найлонови, поливинил алкохолни и др. 
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Таблица 1. Механични характеристики на фибри 

фибри 
Диаметър 

µm 

Обемна 

плътност 

10
3
kg/m

3 

Модул на 

Юнг 

kN/mm
2 

Якост 

на опън 

kN/mm
2
 

Удължение при 

скъсване 

% 

стоманени 5-500 7.84 200 0.5-2 0.5-3.5 

стъклени 9-15 2.60 70-80 2-4 2-3.5 

азбестови 0.02-0.04 3 180 3.30 2-3 

полипропиленови 20-200 0.90 5-7 0.5-0.75 8 

карбонови 9 1.90 230 2.60 1 

 

При наличие на един вид фибри в бетона, той е познат като фибробетон (FRC), при 

добавянето на два или повече вида фибри, бетонът е известен като хибриден фибробетон 

(HFRC) или само хибрид. Могат да се комбинират ниско и високо модулни фибри, както 

такива от един и същ вид, но с различни дължини. 

 

2. Високоскоростни ударни и взривни въздействия 

2.1.  Високоскоростно ударно въздействие 

Хибридният фибробетон е подложен на високоскоростно ударно натоварване, чрез 

изстрел със скорост от 300 до 700 m/s. Поведението на бетона е оценено по получените 

вторични ефекти върху него, като фрагментация и поглъщането на част от енергията.[1] 

Bell предлага хибриден бетон с 1.25% поливинил алкохолни (PVA) плюс 0.75 % 

стоманени и 1.5% поливинил алкохолни (PVA) влакна плюс 0.5 % стоманени влакна. При 

сравнение на хибридни бетони с фибробетон, бетон и стоманобетон, в зависимост от 

големината на патрона, се наблюдават различни обемни разрушения. 

 

Таблица 2. Балистичен тест на панел с 7.62 mm патрон 

Панел Кратер отпред (mm) Кратер отзад (mm) 

Хибрид - (1.25PVA+ 0.75Steel) 59.57 108.84 

Хибрид - (1.50PVA+ 0.5Steel) 62.2 109.84 

Фибробетон (2.0Steel) 82.33 107.67 

90 MPa бетон Панелът е разрушен Панелът е разрушен 

a стоманобетон 143.19 159.89 

 

Таблица 3. Балистичен тест на панел с 0,5 inch патрон 

Панел Кратер отпред (mm) Кратер отзад (mm) 

Хибрид - (1.25PVA+ 0.75Steel) 80.89 122.24 

Хибрид - (1.50PVA+ 0.5Steel) 85.68 98.88 

Фибробетон (2.0Steel) 

Панелът е разрушен (липсва 

част от него и има голяма 

верт. пукнатина) 

Панелът е разрушен 

(липсва част от него и има 

голяма верт. пукнатина) 

90 MPa бетон Панелът е разрушен Панелът е разрушен 

стоманобетон Панелът е разрушен Панелът е разрушен 
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Щетите причинени от по-големия калибър патрон са повече. Хибридният фибробетон 

има способността да минимизира фрагментацията. Причинените щети се локализират. Най-

голямо съпротивление оказва  панелът от фибробетон, въпреки че претърпява повече щети и 

се счита за негоден за употреба. 

При прострелване с 7.62 mm куршум на панел от високоякостен бетон, същият се 

раздробява на значителни по размер фрагменти, като някои от тях се разлитат на разстояния 

до 9 m. Прострелването с 0,5 inch (12.4 mm) куршум причинява още по-голямо раздробяване, 

като късове от панела излитат на разстояние до 8 m и създават предпоставки за причиняване 

на щети. 

При стоманобетонния панел, в резултат на първия изстрел с 7.62 mm куршум се 

получава по-голям кратер в сравнение с хибридния фибробетон и фибробетон. Повторното 

прострелване с 0,5 inch куршум води до разрушението на голяма част от панела. 
 

2.2. Високоскоростно взривно въздействие 

Друг вид хибриден фибробетон и стоманобетон са подложени на взривно въздействие. 

Хибридният бетон съдържа 70% дълги - 60 mm и 30% къси - 30mm стоманени фибри с 

огънати краища с концентрация 1.5 %.[2] 

Авторите на това изследване изготвят панели с размери 60 x 60 x 15 cm, като за 

стоманобетоновите е заложена двустранна армировка с диаметър 10 mm през разстояние 

20 cm в двете посоки. След изпитване на взривно въздействие от 1 kg експлозив на разстояние 

30 cm е отчетено пиково свръхналягане от14.8 MPa.  
 

   Фиг. 1 Взривна постановка 
 

При стоманобетоновия панел се наблюдава разрушение в горната и долната част на 

панела. (фиг. 2 и фиг. 3). Панелът с хибриден фибробетон претърпява значително по-малко и 

минимални пукнатини в долната си част.Това може да се види на (фиг. 4 и фиг. 5) 
 

                          

Фиг. 2 Горна част на стоманобетонов панел 
Фиг. 4 Горна част на хибриден фибробетонов 

панел 
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Фиг. 3 Долна част на стоманобетонов панел Фиг. 5 Долна част на хибриден 

фибробетонов панел 

 

Разрушенията в панела с хибриден фибробетон са минимални, защото този вид бетон по-

добре поглъща енергията от свръхналягането в резултат на детонация. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Хибридният фибробетон  от първата част с 1.25% поливинил алкохолни (PVA) плюс 

0.75 % стоманени фибри  има повишена способност за поглъщане на енергията, породена от 

изстрел. 

Фибробетонът има повишена устойчивост на удар, но за сметка на това при хибридния 

фибробетон абсорбирането на енергията и дуктилитета са подобрени. Панелът от фибробетон 

е негоден за експлоатация, за разлика от този изготвен от хибриден фибробетон.  

Вторият вид хибриден бетон, състоящ се от а 70% дълги - 60 mm и 30% къси – 30 mm 

стоманени фибри с огънати краища с концентрация 1.5 %, е по-устойчив на въздушен взрив. 

Наличието на влакна намалява разрушенията при сравнение на хибриден фибробетон 

със стоманобетон. 
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МАКРОМОДЕЛ НА СТОМАНОБЕТОННА РАМКА С ПЪЛНЕЖНА ЗИДАРИЯ 
 

Дария Михалева 
1
 

 

Резюме 

Пълнежната зидария повишава носимоспособността, коравината и дуктилността на 

рамковите конструкции. Въпреки това, често в проектанската практика пълнежната зидария 

се пренебрегва, поради затруднения в нейното моделиране и отчитането на нелинейното 

поведение при сеизмичен анализ.  

В настоящия доклад е предложен макромодел за практическо приложение при 

проектиране на рамки с пълнежна зидария за сеизмични въздействия. В този макромодел 

зидарията е заместeна с три пръта, чиито физични и геометрични характеристики са 

определени въз основа на резултати от нелинеен статичен анализ на аналогични модели с 

крайни елементи.  

Изследванията с предложения прътов модел показват сходство в напрегнатото и 

деформирано състояние на системата “рамка с пълнежна зидария” с аналогичните модели с 

крайни елементи.  
 

Ключови думи: стоманобетонна рамка, пълнежна зидария, макромодел, прътов модел, 

сеизмично въздействие. 

 

MACRO-MODEL OF REINFORCED CONCRETE FRAME WITH MASONRY INFILL 
 

Dariya Mihaleva 
1 

 

Abstract 

The masonry infill increases load-bearing capacity, stiffness and ductility of the frame 

structures. However, often in design practice the masonry infill is ignored because of some 

difficulties in its modeling and taking into account the nonlinear behavior in seismic analysis. 

In this report a macro-model for practical application is proposed for designing a masonry 

infilled frames due to seismic actions. In this macro-model the masonry is replaced with three struts 

which physical and geometrical characteristics are based on results from nonlinear static analysis of 

corresponding models with finite elements. 

The studies with the proposed strut-model showed similarity in the stressed and deformed 

states of the system „frame with masonry infill” with the corresponding models. 

 

Keywords: reinforced concrete frame, masonry infill, macro-model, strut-model, seismic 

action. 

 

1. Увод 

С оглед опростяване на практическото изчисляване на рамки със зидарии мнозина 

автори предлагат заместване на пълнежната зидария с натискови пръти, чиято ориентация и 

широчина е доста разнообразна. Въз основа на резултати от нелинеен статичен анализ на 

модели с крайни елементи е съставен прътов макромодел, който да e в съответствие с 

напрегнатото и деформирано състояние на системата „рамка със зидария”. 

                                                           
1
 Дария Михалева, доц. д-р инж., Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”, Варна 

Dariya Mihaleva, assoc. prof. PhD, Eng., Varna Free University, Varna, e-mail: d_m_m@abv.bg 
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2. Макромодел на рамка с пълнежна зидария 

В предложеният макромодел, зидарията е заместена с три пръта съгласно фиг. 1. 

Средният прът S3 е ориентиран по диагонала на стената под ъгъл α, а останалите два S1 и S2 са 

успоредни един на друг под ъгъл β спрямо хоризонталата. 

 

Фиг. 1. Геометрични характеристики на прътовите модели – 25П200, 25П280 и 40П400 
 

Физичните и геометричните параметри на стоманобетонната рамка и зидарията са 

аналогични на съответни модели с крайни елементи. Физичните характеристики на пръти S1, 

S2 и S3 са приети въз основа на зависимостите за зидария, предписани в EN 1996-1-1 [7]. 

Приетите напречни сечения на пръти S1 и S3 са представени в табл. 1, а прът S2 е приет със 

значителна коравина, тъй като в зидарията под този прът не се развиват съществени 

деформации, независимо от степента на напрегнато състояние. При това приемане се 

осъществява ефективно подпиране в долната част на лявата колона, при което 

преобладаващият механизъм на разрушение в горната ú част е от срязване. 

Табл. 2. Геометрични характеристики на натисковите пръти 

Модел 
Напречни сечения [cm] Ъгъл на наклона [ º ] 

S1 S3 α β 

25П200 75/25 20/25 54,46 38,66 

25П280 80/25 32,5/25 45,00 28,18 

40П400 87,5/25 55/25 35,00 19,29 

 

Взимане под внимание на един от преобладаващите механизми на разрушение (фиг. 2), а 

именно срязване в средната част на зидарията по хоризонтална фуга е извършено чрез 

въвеждане на ограничение на натисковата сила в диагоналния прът S3. Нормалната сила в 

пръта S3, при която настъпва срязване може да се определи от граничната срязваща 

хоризонтална сила на зидарията Vpu. 

Граничната сила на срязване в зидарията се изразява със зависимостта: 

wwvkkpu ltfV ... . (1) 

 

 
 
 
 
 
 

Фиг. 2. Механизъм на разрушение 

от срязване в зидарията 
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Граничната стойност на нормалната сила в диагоналния прът S3 се определя с израза: 




cos

.. wwvk
ksu

ltf
N  , (2) 

където: 

vkf – характеристична якост на срязване при запълнени вертикални фуги [7]; 

tw, lw – широчина и дължина на зидарията; 

 – ъгълът между диагонала S3 и хоризонталата; 

5,0k  – редукционен коефициент за взимане под внимание на крехкото поведение на 

зидарията и цикличността на въздействията. 

Извършен е нелинеен статичен анализ с предложения макромодел на рамки със зидарии 

– 25П200, 25П280 и 40П400. Анализът е проведен при постоянно вертикално и постъпково 

нарастващо хоризонтално натоварване с помощта на програмен продукт SAP2000. 

Пластифицирането в рамковата констикция е взето предвид, чрез въвеждане на пластични 

стави в ригела и колоните, съгласно фиг. 3. Приложените пластичните стави в рамката са 

дефинирани съобразно вида и материала на елементите съгласно FEMA 356 [2]. В гредата са 

предвидени пластични стави за огъващ момент и за срязване, а в колоните пластичните стави 

са от тип – осова сила –момент (P-M) и срязване (V). 

 

Фиг. 3. Разположение на пластични стави в рамка 

 

3. Анализ на резултатите от нелинеен статичен анализ с маркомодел  

Поведението на рамка със зидария с прътовият модел при нелинеен статичен анализ е 

илюстрирано чрез получените капацитивни криви на макромодели - 25П200, 25П280 и 

40П400, чиито общ вид е представен на фиг. 4. В началният етап от натоварване системата се 

характеризира с линейно поведение, но при възникване на пластични деформации 

капацитивната крива има ясно изразен нелинеен характер. Граничната хоризонтална сила Vu 

се получава при състоянието, в което в диагоналния прът S3 се достигне до граничната 

нормална сила Nsu (начало на хоризонталният участък на капацитивната крива). Граничното 

преместване на системата е ограничено до стойностите, получени от изследванията с 

аналогичните модели с крайни елементи, както следва: 25П200 - Δu=2,92 cm (θu = 1,0%); 

25П280 - Δu=2,05 cm (θu = 0,7%); 40П400 - Δu=1,50 cm (θu = 0,5%). 
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Фиг. 4. Общ вид на капацитивна крива при прътов макромодел 

 

Получените капацитивни криви изразяват нелинейна зависимост между хоризонтална 

сила и преместване (фиг. 4), за която може да се определят следните характерни точки: 

 (Vy; Δy,1) – еластично поведение на системата до пластифициране в рамката; 

 (Vu; Δy,2) – пластично поведение на системата до достигане на гранична носеща 

способност; 

 (Vu; Δu) – състояние при досигане на гранично преместване. 

На базата на получените резултати за хоризонталнaтa силa при пластифициране в 

рамката Vy и гранична стойност Vu, както и съответните хоризонтални премествания Δy,1 и 

Δy,2 може да се извърши съпоставка на резултатите от макромодела и аналогичния модел с 

крайни елементи.  

Различията между основните параметри от решението с макромодела и от аналогичния 

модел с крайни елементи се изразяват в следното: 

 Хоризонталната сила Vy, определяща линейното поведение при макрмоделите - 

25П200 и 25П280 е с по-ниска стойност спрямо аналогичните модели с крайни 

елементи - 25СТ200 и 25СТ280, съответно с максимум 27% и 19%; 

 Граничната хоризонтална сила Vu при макромоделите е с до 2% по-ниска стойност 

спрямо аналогичните модели с крайни елементи; 

 Преместването Δy,1, определящо линейното поведение при макромоделите - 25П200 и 

40П400 е с по-висока стойност спрямо аналогичните модели с крайни елементи - 

25СТ200 и 40СТ400, съответно с 22% и 9%; 

 Преместването Δy,2, определено при граничната хоризонтална сила за макромоделите 

- 25П280 и 40П400 е с по-ниска стойност спрямо аналогичните модели с крайни 

елементи - 25СТ200 и 40СТ400, съответно с 5% и 8%. 

 

Основните параметри, определящи поведението на рамка със зидария с предложения 

макромодел и с по-точния модел с крайни елементи, са с близки стойности, като различията в 

резултатите са максимум до 27%. Получените работни диаграми (фиг. 5-7) показват сходство 

в поведението на рамка със зидария при прилагането на предложения макромодел (25П200, 

25П280 и 40П400) и по-точният модел с крайни елементи (25CT200, 25CT280 и 40CT400).  

 



 Международна научна конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна 

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

11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria 

 

484 

 

0

50

100

150

200

250

300

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Δ [cm]

V
 [
k
N

] 25П200

25СТ200

25P200

 

Фиг. 5. Работна диаграма на рамка и рамка със зидария при Т/Р–10/7,5 
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Фиг. 6. Работна диаграма на рамка и рамка със зидария при Т/Р–10/7,5 
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Фиг. 7. Работна диаграма на рамка и рамка със зидария при Т/Р–10/7,5 
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4. Зависимости за широчините на натисковите пръти на прътовия макромодел 

Проведените изследвания с предложения макромодел показват, че приложените 

напречни сечения на натисковите пръти придават необходимата коравината на системата, 

като заместват коравината на зидарията. За практическо приложение на прътовият 

макромодел  (фиг. 8) са изведени зависимости за определяне на широчината на натисковите 

пръти, които са получени на базата на резултатите от нелинеен статичен анализ. 

 

Фиг. 8. Прътов модел на обрамчена зидария 
 

Широчината w1 на натисков прът S1 се изменя в границите от 20% до 30% от дължината 

на пръта d1, докато широчината w3 на диагоналния прът S3 варира между 6% и 11% от 

дължината d3. С нарастване на дължината на пръти S1 и S3, съответното отношение w1/d1 

намалява, докато отношението w3/d3 нараства (фиг. 9). 
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Фиг. 9. Зависимост за отношението w/d на пръти S1 и S3 

Представените зависимости за отношението w/d на натисковите диагонали (фиг. 9) може 

да се приемат като линейна функция на съответните дължини. Широчината на натисков прът 

S1 може да се определи от следната линейна зависимост: 

1
1

1 .051,042,0 d
d

w
 . (3) 

Широчината на диагонален прът S3 може да се определи от следната линейна зависимост: 

07,0.038,0 3
3

3  d
d

w
. (4) 
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Фиг. 10. Линейна зависимост за отношението w1/d1 
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Фиг. 11. Линейна зависимост за отношението w3/d3 

 

На фиг. 10 и фиг. 11 са илюстрирани предложените линейни зависимости за 

отношението w/d на пръти S1 и S3 при изследваните обрамчени зидарии. Предложените 

изрази (3) и (4) за определяне на отношението w/d са функция на дължината на съответния 

натисков прът d, която се приема в метри. 

 

6. Заключение 

Резултатите от изследването с предложения макромодел показва добро съвпадение с 

тези от по-точния модел с крайни елементи. Разликите в стойностите на основните параметри 

са в границите на допустимото разсейване на резултатите, което доказва достоверността на 

макромодела. 

Предложеният макромодел на тухлена шайба замества сполучливо пълнежната зидария 

и отразява в голяма степен реалното напрегнато и деформирано състояние на системата, както 

и очаквания механизъм на разрушение. 

Изведените зависимости за ефективните ширини на прътите, заместващи зидарията, 

могат да бъдат приложени за стени с различни от изследваните геометрични размери. 
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РЕНОВАЦИЯТА НА ЦЕНТРАЛНА ЖП ГАРА ТРЯБВА 

ДА ВКЛЮЧВА И ЕКСТЕРИОРА НА КОМПЛЕКСА 
 

Филиз Османова 
1 

 

Резюме 

Обявената обществена поръчка за реновация на Централна жп гара София и приетия за 

реализация проект не решават основни проблеми на тази много важна част от града. 

За нас тези проблеми включват:  

1. Вследствие одобрения проект: 

- чрез проектирания ризалит в колонадата от Х-образни колони се прекъсва 

безпрепятственото движение на хората към обслужващите обекти вътре в сградата, Ротондата, 

подземния тунел и Метрото; 

- не се използва уникалната възможност да се отвори подземния паркинг на ниво 

„Ротонда“ и да се осъществи естествената връзка до автобусните стоянки на кота ±0,00 

- нарушава се целостта на вътрешното пространство чрез задължителното диагонално 

преминаване до пешеходния тунел към пероните; 

- „забравена” е композиционната идея на настоящия проект на арх. М. Бечев (ниглижира 

се или се премахва главното влизане с конзолните обеми и се прекъсва колонадата); 

2. Липса в проекта на идея за приобщаване на подземното ниво към вътрешното и 

външно пространство на комплекса. Ако това не се направи сега, ще се наложи в 

близките години нова рехабилитация. Имам предвид следното: 

- отваряне на„атриум“ от подземното ниво до остъклен покрив (евентуално шедове-

фотоволтаици), вкл. създаване на „плаващи галерии“ в 15 метровото хале на гарата; 

- свързване на подземно ниво(тогава вече „втори партер“) с „отворените“ паркинги на 

ниво „Ротонда“ и Метрото;  

- превръщане на „втория партер“ в комуникационно-приемни пространства на жп гара и 

рекреации, а първото партерно ниво в комуникационно-приемни пространства за бизнес и 

автотранспорта. 

Решаването на тези въпроси означава, че съществуващата жп гара ще стане 

интегриран транспортен комплекс за жп и автотранспорт, метро и летищните терминали, а 

настоящата автогара, която е твърде далеч за пътуващи с жп и метро, ще получи по 

подходящи функции. 

Разглежданата тема е придружена с чертежи в идейна фаза, включително схеми на 

специфичните конструкции, обвързани с енергоспестяващи системи. 

 

RENOVATION OF THE CENTRAL RAILWAY STATION 

SHOULD INCLUDE THE EXTERIOR OF THE COMPLEX 
 

Filiz Osmanova 

 

Abstract 

The public procurement call for the renovation of the Central Railway Station in Sofia and 

accepted for realization project does not solve the main problems of this very important part of the 

city. 

To us these problems include: 

                                                           
1
 Филиз Османова, ас./арх., ВСУ- Варна, к.к. Чайка, Варна, България, 9007, fisi_os@abv.bg 
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1. In consequence of the approved project: 
 

- by designing rizalit in the colonnade of the X-shaped columns, the smooth movement of 

people to the service facilities inside the building “Rotonda”, underground tunnels and subway is 

interrupted; 

- is not used the unique opportunity to open the underground parking level "Rotonda" and 

achieve natural connection to the bus stands at an elevation of ± 0,00 

- it is distort the integrity of the interior space through mandatory diagonally crossing the 

pedestrian tunnel to the platforms; 

- "forgotten" is a compositional idea of this project of arh. M. Bechev (neglected or removed is 

the main entry for the console volumes and the colonnade is interrupted); 

2. The absence in project idea for inclusion on the underground level to the indoor and 

outdoor space of the complex. If this is not done now, it will be necessary in the coming years a 

new rehabilitation. I mean the following: 

- open the "atrium" from ground level to the glazed roof (possibly shedove-PV), incl creating a 

"floating gallery" 15 meter hall at the station; 

- connecting underground (then already "second ground") with "open" parking level "Rotonda" 

and subway; 

- making "second ground level" in communication-reception spaces of the railway station and 

recreation, and the first ground level in communication-reception business space and transport. 

Treating these issues means that the existing railway station will become an integrated 

transport complex for rail and road, metro and airport terminals, and the current bus station which is 

too far to travel by train and metro will receive appropriate functions. 

The statement is accompanied by drawings in the conceptual stage, including diagrams of 

specific structures linked to energy saving systems. 

 

Въведение 

През 2012 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: 

„Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София” 
Обявената обществена поръчка за рехабилитация на гаровия комплекс, обаче, не решава 

основните проблеми на тази много важна част от града.  

Авторският колектив прецени и сподели, че спазвайки изискванията, е необходимо да се 

потърси по-нататъшно развитие на територията около Централна гара, която да се превърне в 

интегриран транспортен и бизнес комплекс. Идеите по тези въпроси са доведени до знанията 

на главния архитект на София арх. Петър Диков и председателя на Съюза на архитектите в 

България арх. Георги Бакалов. Между арх. Любен Сиврев  и посочените по-горе лица, по тези 

въпроси, се проведе и кореспонденция чрез директни писма - предложения до тях и 

публикация в бюлетина на САБ.  Очевидната подкрепа на такава концепция, позволи да 

обърнем внимание на Тръжната комисия по този въпрос, тъй като задължителната 

рехабилитация на гаровия комплекс трябваше  да се съобрази и с неминуемите интеграционни 

процеси в бъдеще. 

Философията на поръчката и приетият за реализация икономически най-удобен проект 

бяха „ като да скриеш жена на средна възраст под красива шапка”. Това не се оказа  решение 

на проблемите. 

Благодарение на публикациите в „Строителство Градът“ успяхме да получим по-ясна 

представа за проекта на Изпълнителя на рехабилитацията. Вероятността да бъдем обвинени в 

необективност като участници в конкурса, не изключва гражданската ни отговорност и 
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чувството за дълг, за да обърнем внимание на погрешната концепция на възложения проект. 

Ние не търсим детайлите, които всеки от нас може да критикува.   

За нас е неприемливо следното: 

1. Нарушаване на условията за безопасно и безпрепятствено движение (следствие от 

одобрения проект): 

- чрез проектирания ризалит в колонадата от Х-образни колони като се прекъсва 

безпрепятственото движение на хората към обслужващите обекти вътре в сградата, ротондата, 

подземния тунел и метрото; 

- не се използва уникалната възможност да се отвори подземния паркинг на ниво 

„Ротонда“ и  да се осъществи естествената връзка до автобусните стоянки на кота ±0,00 

-нарушава се целостта на вътрешното пространство чрез принудителното диагонално 

преминаване до пешеходния тунел към пероните; 

- „забравена” е композиционната идея на  настоящия проект на арх.М. Бечев (неглижира 

се или се премахва главното влизане с конзолните обеми и се прекъсва колонадата); 

 

2. В проекта липсва идея за приобщаване на подземното ниво към вътрешното и 

външно пространство на комплекса. Ако това не се направи сега, ще се наложи в 

близките години нова рехабилитация. Имаме предвид следното: 

- отваряне на „атриум“ от подземното ниво до остъклен покрив (евентуално шедове-

фотоволтаици), вкл. създаване на „плаващи галерии“ в 15 метровото хале на гарата; 

- свързване на подземно ниво (тогава вече „втори партер“) с „отворените“ паркинги на 

ниво „Ротонда“ и Метрото;  

- превръщане на „втория партер“ в комуникационно-приемни пространства на жп гара и 

рекреации, а първото партерно ниво в комуникационно-приемни пространства за бизнес и 

автотранспорт. 

Решаването на тези въпроси означава, че съществуващата жп гара ще стане 

интегриран транспортен комплекс за железопътен и автотранспорт, метро и летищни 

терминали, а настоящата автогара, която е твърде далеч за пътуващи с жп и метро, ще получи 

по подходящи функции.  

 

3. В случай на лишаване на подземните пространства от естествена светлина, както 

е при проекта в реализация, те ще останат  „привлекателни“ само за сегашните им 

обитатели. 

Разглежданата тема е придружена с чертежи в идейна фаза, включително схеми на 

специфичните конструкции, обвързани с енергоспестяващи системи.  

Консорциум „Балканстрой-Реминг”             Техническа оценка: 40 
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Консорциум „Балканстрой-Реминг” (чертежът не е включен в материалите на търга, но е 

представен на Главния архитект на София преди конкурса) 
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Обединение „ГБС-Централна гара София”. Техническа оценка: 39,01 
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ПРОЕКТНИ КОНЦЕПЦИИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ КОНСТРУКТИВНИ ПРОЕКТИ 
 

Озтурк Н. 
 

Резюме 

Почти всеки вербален компонент може да се визуализира. Това преобразуване е 

възможно, когато се промени значението на употребата на материала. В тази статия са 

представени два модела, които са проектирани от by Nazmiye Ozturk. Единият от тях е 

„Inflection and Surflexion ". Вторият е " Equal Combinations and Structural Continuity”.  

Инфлекцията и Еднаквите Комбинации, които са основни концепции, развити в книгата 

на Robert Venturi “Complexity and Contradiction in Architecture” ("Сложност и противоречие в 

архитектурата"), се превръщат в два дизайнерски експеримента. 

 

DESIGN CONCEPTS AND STRUCTURAL DESIGN EXPERIMENTS 
 

Nazmiye Ozturk 
1
 

 

Abstract 

Almost every verbal component can be converted to a visual one. This conversion emerges 

when meaning is produced by structural use of the material. In this paper there are two example 

which are designed by Nazmiye Ozturk. One of them is “Inflection and Surflexion”. The second one 

is “Equal Combinations and Structural Continuity”.  

Inflection, and Equal Combinations, which are constitutive concepts in Robert Venturi’s book 

“Complexity and Contradiction in Architecture”, are transformed into two design experiments. 

 

   

1.“Inflection and Surflexion”   2. “Equal Combinations and Structural Continuity” 

Does the design need to be explained verbally? What kind of relationship has between design 

and verbal explanation? Should verbal equivalent of a design be word or article?   

It can be reproduced such kind of questions about design and words. The responses of the 

questions can be vary from designer to designer or from project to project.  

Between 2009 and 2012 when I wrote PhD thesis, I searched how the concepts turn into forms. 

There are a lot of concepts in design and architecture. Some of them are old, some of them are new. 

Almost every designer knows Basic design concepts as rate, proportion, symmetry, harmony, 

                                                           
1
 Graduated with B.Arch from Yıldız Teknik University, İstanbul, and M.Arch from Osmangazi University, M.Art and 

Ph.D. from Anadolu University, Eskişehir. Lecturer at the Anadolu University, Faculty of Architecture and Design. 

Currently interested in form finding and structural design experiments. Email: nazozturk@gmail.com 
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balance, hierarchy. We can call them as old concepts. They are more new and contemporary 

concepts as inflection, ambiguity, flexibility, hybrid, complexity, equal. 

The new concepts mean new forms. Every new concept can come out as new form.    

The forms and words are languages which are owners of different structures. And can turn into 

each other. For instance when we say hourglass, it determines both word and form in our mind: 
 

Verbal Visual 

HOURGLASS 

 

 

Table 1. Verbal and Visual can turn into each other 

The table 1 is show that the form can turn into new word as well as the word can turn into 

form.  

In this presentation i would explain to you two design experiences. One of them is 

“Surflexion” and the other is “Structural Continuity”. These two designs have common points. Both 

of them are visual counterpart of the concept.  

 

1. “Surflexion” 

This concept is not available in any dictionary. Because this concept is new concept or word 

uncovered by me with a form.  How the “Surflexion” is emerged? 

When I have investigated old and new concepts in architecture, I discovered that in 1966 the 

American architect Robert Venturi derived new concepts for architecture and revived some concepts. 

The contradiction-adapted and contradiction-juxtaposed are some of the derived concepts. There are 

also revived concepts such as duality and inflection. I turned the part of these concepts into visual 

forms in my doctorate dissertation. The meanings of “inflection” which is one of them as follow: 

1. The act or result of curving or bending: bend 

2. Change in pitch or loudness of the voice 

3. The change of form that words undergo to mark such distinctions as those of case, gender, 

number, tense, person, mood, or voice 

4. Change in curvature of an arc or curve from concave to convex or conversely 

(http://www.merriam-webster.com/dictionary/inflection) 

The term which is indicated by the latter of these concepts, used in calculus area of the 

geometry: (Inflection Point) is the point, on which convexity changes direction on the curve. 

(Steward, 2011:218). In this definition the orientation concept is covered the relationship between 

design and geometry with form. It can be said that the concept “inflection” from the all definitions 

above relevant to “design language”.  The meaning of the design language is general manners about 

which we can say as intent, making/formation and it creates 

form, structure and unity of language programs.  

When we try to draw the simplest geometry 

of “inflection”, it is occurred this graph:   

 

Figure 1. Change in curvature of an arc or curve from concave to convex 

 

From this curved line we can generate hundreds of form alternatives. After this point it can be 

changed according to elections of designer and problems of the design.  
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Process 
I try to search of question “how can I explain this concept in creative ways”, because of my 

aim was explaining the concept “inflection”.  

It was essential that the symbol in Figure 1 should exist in form and section.  

I improved the curved line in Figure 1, from hands and with computer by drawing it two and 

three dimensional. Advanced all process of study by doing the models. Primarily in process which 

begins with paper models, I experimented with plate materials such as acetate, Plexiglas, metal. I 

take advantage of surface space for bending the surfaces easily. Inspire of sheet metal has hard 

surface, I obtained flexible surface, which can bend easily through holes on the surface Stainless 

steel plate, at the same time provide the form to be permanent. I gave the name “convex surface” to 

obtained design.  

We can visualize this process as below: 
 

Concept    Symbol  Design   New concept 

INFLECTION 
 

 

SURFLEXION 

 

Table 2. Verbal and Visual Transformation of Surflexion 
 

The images belonging to all process’ can be seen here in Picture 1. 

 

Picture 1. The design and 

production processes of Surflexion 
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2. “Structural Continuity” 

The second example rely on “equal-combinations”. The combination as combination of 

grouping merge used generally in a lot of areas as chemistry, economy, religion, painting, sculpture, 

poetry , not only in mathematics. Equal combinations mean to be equivalent or in equal amount of 

elements, which create combination, in integrity.  In architecture or design area, this concept was 

used in the book of Complexity and Contradiction in Architecture by Venturi.  

Venturi said that the equal combination was derived from uncertain hierarchical relationships 

of non-directed part and it is more difficult integrity than inflection. The combination between 

excessive opposite forms, two dimensional balance on building facades of these forms and formal 

balance in relationship between every part with integrity are equivalent combination according to 

Venturi. (Venturi, 1988:101).  

“Equal-combinations” is the concept, which is considered with concepts about obtained 

integrity with a combination of parts.  It consists the concepts as continuity, multi-union, knitting 

rhythms and creates top title.   

 
 

Figure 2 Obtaining From Parts, Variations Groups Different From Each Other 

 

In the definition and symbol above as previous, it can be occurred variable alternatives 

depending on architect's design originality. According to Figure 2, the process belonging to part-

integrity relationship which was designed by me as follow: For “equal-combinations” I designed the 

unit, which can be multiplied before. I improved this unit on computer by modelling it through three 

dimension. Then developed the form with paper models. At the result, I called the arised design as 

“structural continuity”. The structural continuity means the part continues to stand as one unit and 

when it multiplied. At the end of process, it was occurred design which showed on slide and searched 

the potentials of unit’s proliferation (Picture 2)   

Result: 
Briefly, in design the form and concept can turn into each other (Table 3). The students which 

wants to experiment it, can follow the following way: 1) Let’s choose the current concept. 2) Let’s 

search this concept in depth and absorb it. 3) Let’s create short dictionary definition. 4) Let’s turn it 

into symbol (graphic expression). 5) Let’s consider this symbol as three dimensional and design the 

form.  6) Let’s give the new name to created form. 

 

Re-definition Visualize Design Rename 

Verbal Verbal → Visual Verbal+Visual Visual → Verbal 

 

Table 3. Verbal and Visual Transformation 
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Picture 2. The design and production processes of Structural Continuity 

Refrences: 

1. Venturi, R., (1988) Complexity and Contradiction in Architecture, 7. Edition, NewYork: 

The Museum of Modern Art, Graphic Society Books. 

2. Steward, J., (2011) Single Variable Calculus, USA, CA: Brooks/Cole Cengage Learning. 



 Международна научна конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна 

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

11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria 

 

499 

МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА 

ОСТАТЪЧНИЯ РЕСУРС НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ НА АЕЦ 

 

Димитър Стефанов 
1
 

 

Резюме 

Строителните конструкции в АЕЦ са подложени на различни видове въздействия, които 

могат да повлияят на тяхната способност да посрещат експлоатационните и функционални 

изисквания. Продължителното действие на неблагоприятните вредни въздействия може да 

доведе до понижаване на функционалната годност и общо състояние на конструкциите до 

неприемливо ниско ниво. Ето защо е важно конструкциите да се обследват периодично и при 

нужда да се ремонтират. Информацията от периодичните обследвания се използва за 

определяне на текущото състояние на конструкциите и набелязване на последователност от 

ремонтни дейности. Доброто поддържане и ремонт са съществени елементи в цялостната 

програма за ефективно управление на стареенето на конструкциите. 

В доклада са разгледани последователно различните части на Програмата за мониторинг 

и управление на стареенето, анализирани са начините и методите за изследване на бетона и 

стоманата - армировъчна и конструктивна, дадена е честотата за провеждане на регулярните 

инспекции за различните конструкции, описани са мерки за намаляване на неблагоприятните 

ефекти от стареенето. 

 

METHODOLOGY FOR COMPLEX INSPECTION AND EVALUATION 

OF THE RESIDUAL LIFE TIME FOR THE NPP CIVIL STRUCTURES  

 

Dimitar Stefanov 
1
 

 

Abstract 

The civil structures in nuclear power plants (NPP) are under the influence of different types of 

loads, which can reduce their ability to fulfil the exploitation and functional requirements. The long 

period action of the unfavorable excitation can lead to reduction of the functional suitability and 

general condition of the structures to unacceptable level. That’s why is important the structures to be 

inspected periodically and repaired if it is needed. The information from the periodic inspections is 

used for determination of the current status of the structures and planning the measures for repairing. 

The good maintenance and repair are important elements in the Aging Management Program. 

Different parts from the Program for monitoring and Aging Management Program are 

examined, several techniques for investigation of the concrete and steel are considered. Prescriptions 

are given for periodic inspections for different structures. Proper measures are suggested for 

reduction of unfavorable aging effects.  

 

1. Въведение 

Строителните конструкции в АЕЦ са подложени на различни видове въздействия, които 

могат да повлияят на тяхната способност да посрещат експлоатационните и функционални 

изисквания. Продължителното действие на неблагоприятните вредни въздействия може да 
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доведе до понижаване на функционалната годност и общо състояние на конструкциите до 

неприемливо ниско ниво. Ето защо е важно конструкциите да се обследват периодично и при 

нужда да се ремонтират. Информацията от периодичните обследвания се използва за 

определяне на текущото състояние на конструкциите и набелязване на последователност от 

ремонтни дейности. Доброто подържане и ремонт са съществени елементи в цялостната 

програма за ефективно управление на стареенето на конструкциите. 

 

2. Основни фактори и механизми на стареене 

Външни фактори, които се дължат на природни въздействия или субективни пропуски, 

водещи до поява на деструктивни процеси и пукнатини в стоманобетоните конструкции, са: 

 сеизмични въздействия, предизвикващи по-големи деформации или усилия в 

конструкции от тези, за които са оразмерени; 

 деформации на земната основа; 

 експлоатационни претоварвания на конструкцията; 

 неправилно оразмеряване или конструиране на отделни детайли или възли от 

конструкцията; 

 действие на периодично замразяване - размразяване; 

 пластично съсъхване на пресния бетон, дължащо се на субективни фактори; 

 химични и физични агресивни въздействия. 

Появата на пукнатини в бетона и стоманобетона се дължи на концентриране на 

напреженията и изчерпване на якостта на опън на бетона в съответната зона. Отварянето на 

пукнатини с широчина по-голяма от допустимата води до нарушаване на монолитността на 

стоманобетонните елементи и е предпоставка за създаване на условия за развитие на 

деструктивни процеси, водещи до изчерпване на носещата способност на конструкцията.  

 

2.1. Деструктивни процеси в бетона под действие на външни агресивни среди 

Корозионните процеси, които водят до деструктивни явления, нарушаване на 

монолитността на циментовия камък и бетона в зависимост от вида на околната среда и 

корозионните агенти условно се разделят на три вида: 

 корозия от І вид – процеси, протичащи в бетона под действието на води с малка 

временна твърдост (меки води), при което част от съставните елементи на циментовия 

камък се разтварят във водата и се изнасят при нейната филтрация през бетона; 

 корозия от ІІ вид – процеси, развиващи се в бетона под действие на води, съдържащи 

вещества, които встъпват в реакции с циментния камък. Образуващите се при това 

продукти на реакцията са или лесно разтворими и се изнасят от водата или се отделят 

на мястото на реакцията във вид на непритежаваща свързващи свойства аморфна 

маса; 

 корозия от ІІІ вид – процеси, предизвикани от обменни реакции със съставните 

елементи на циментовия камък, при които продуктите на реакциите са неразтворими 

и изкристализират в порите и капилярите на циментовия камък с обем по-голям от 

този на изходните продукти. 

 

2.2. Деструктивни процеси вследствие корозия на армировката 

Защитата от корозия на армировката в стоманобетонните конструкции и съоръжения е 

свързана със сигурността и дълготрайността им. Основен фактор за корозията са 

електрохимичните процеси, които се свеждат до отделни анодни (процеси на разтваряне на 
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метала) и катодни (редукция на атомите или йоните от външната среда) процеси. Обикновено 

анодните и катодни процеси се развиват в различни участъци на металната повърхност. При 

корозията на метала в неутрална и алкална среда такъв контролиращ фактор се оказва достъпа 

на кислорода до кородиращата повърхност. 

Стоманата е подложена на значителна корозия при рН на средата от 5 до 10. При 

стойности на рН над 10 скоростта на корозия бързо пада, а при рН = 14 корозия практически 

не протича. Ако в стоманобетона се създадат условия за намаляване на алкалността на 

водната среда под рН 11.5 - 12, то опасността от протичане на корозия нараства. Една от 

причините за понижаване на алкалността на циментовия камък е карбонизацията на 

калциевия хидроксид под действието на въглеродния диоксид от въздуха. 

 

3. Установяване на действителното състояние на конструкциите 

3.1. Методика за оценка на критичните елементи 

За установяване на действителното състояние на строителните конструкции, и 

критичните им елементи се следва методика, основана на експертна оценка чрез огледи на 

място и преглед на наличната документация. Огледите на място имат следните цели: 

 заснемане на съществуващите дефекти в конструкциите като обрушен бетон, 

нарушено бетонно покритие, корозия на армировката; 

 картиране на пукнатините в стоманобетонните елементи; 

 регистрация на течове, оглед на хидроизолациите и отводняването; 

 набелязване на места за провеждане на експериментални изпитвания за оценка на 

якостните и механични характеристики на материалите. 

 

3.2. Избор на критични конструкции или отделни техни елементи 

Въз основа на направените огледи на място и прилагане на методика за експертна 

оценка се определят критичните елементи от изследваната строителна конструкция. 

 

3.3. Изследване на пробни тела за определяне на физико-механичните показатели и 

химичен анализ на бетона 

При направените огледи на изследваните конструкции се установяват места с видими 

дефекти – наличие на пукнатини, избиване на соли и др. външни признаци. От тези места се 

вземат пробни тела (ядки) за подробни изследвания. 

За установяване на механичните качества на бетона пробните тела се изпитват на 

натискова преса.  

С цел установяване на дълбочината на карбонизация на бетона върху всяка една от 

извадените ядки се шлайфа ивица по дължината на бетонния цилиндър. Новооткритите 

бетонни повърхности се третират с разтвор на фенолфталеин. Промяната в интензитета на 

оцветяване на третираната бетонна повърхност дава ориентировъчна представа за наличието 

на карбонизация в дълбочина на бетона от обследваната конструкция.  

Водородният експонет (рН) е основният показател, характеризиращ алкалността на 

изпитваните бетонни проби. От неговата стойност се съди за защитното действие на бетона 

спрямо армировката в конструкциите. 

 

4. Оценка на остатъчния ресурс на конструкциите 

Оценката на остатъчния ресурс на строителните конструкции се извършва на базата на 

комплексен анализ на цялата информация, събрана по време на изпълнение на изследването.  
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4.1. Състояние на бетона и армировката 

На първо място се прави оценка на състоянието на бетона. Най-често срещаните дефекти 

са в резултат на неправилна технология по време на неговото полагане и могат да се разделят 

на два вида.  

Първият вид се заключава в наличие на участъци с десортиран  бетон, което говори за 

недобро вибриране при изливането. Този вид дефекти могат да се установяват само при 

премахване на съществуващите циментови мазилки или стоманени обшивки.  

Вторият вид дефекти се състои в напукване на работните граници по време на 

бетонирането, което също говори за непрецизно изпълнение на бетоновите работи по време на 

строителството. 

От резултатите от химичните изследвания се съди дали в бетона са протекли значителни 

корозионни процеси, а от стойностите на водородния експонент се съди за нивото на  

алкалност на бетона, което осигурява надеждна защита на армировката. 
 

4.2. Хидроизолации и отводняване 

Прави се оценка на състоянието на покривните конструкции - нивото на износване на 

хидроизолациите, състоянието на воронките. 

Важно е да се оцени състоянието на вертикалната планировка и надеждното отвеждане 

на валежните води около сградите и съоръженията. 
 

4.3. Сеизмична устойчивост 

Прави се оценка на сеизмичната устойчивост на базата на извършени анализи на 

конструкциите, съществуване на проекти или вече изпълнено сеизмично укрепване. 
 

4.4. Заключение за остатъчния ресурс на конструкцията 

Количествената оценка на остатъчния ресурс се извършва на базата на експертната 

оценка на трима експерти, независимо един от друг, като се взема най-ниската оценка. По 

принцип остатъчният ресурс на строителните конструкции превъзхожда ресурса на 

технологичното оборудване. Ресурса на една атомна централа рядко се лимитира от ресурса 

на строителните конструкции. При нормална подръжка стоманобетонните конструкции имат 

ресурс около и над 100 години. Въз основа на комплексния анализ на данните от проведените 

полеви и лабораторни изпитвания, инспекциите на място и проведените  аналитични 

изследвания, се формира окончателна оценка. 

 

5. Програма за управление на остатъчния ресурс 

Програмата за управление на остатъчния ресурс се състой от четири основни части. Въз 

основа на проведено обследване  се съставя списък на критичните елементи от съответните 

строителни конструкции. Дават се методите и способите за провеждане на мониторинг на 

критичните елементи. Разгледат са начините и сроковете за обследване на конструкциите по 

време на тяхната експлоатация. Набелязат са мерки за ограничаване на неблагоприятните 

ефекти от стареенето. 
 

5.1. Мониторинг на критичните елементи от строителните конструкции 

Мониторингът условно се разделя на два типа – мониторинг на състоянието на 

строителните материали (бетон и стомана) и на конструкцията като цяло.  

Мониторингът на критичните елементи на строителните конструкции се извършва чрез 

регулярни инспекции. 
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Инспекционните техники за откриване на дефекти и повреди в стоманобетонните 

конструкции са насочени към изследване на бетона, армировъчната стомана, стоманените 

облицовки и анкерирането.  

 

5.1.1. Изследване на бетона 

Детайлно изследване на бетона с цел определяне на фактическото му състояние и 

изясняване вида и причините за повредите се извършва по следния начин [2,3]: 

 Избират се проучвателни участъци, от които да се вземат проби на бетона за 

контрол на качеството му, посредством сондиране или места за извършване на 

проучвателни сондажи и вземане на проби (ядки) за лабораторни изследвания; 

 Определят се физико-механичните характеристики и на тяхна основа техническото 

състояние на бетона. 

 

5.1.2. Периодични визуални инспекции 

Периодичните визуални инспекции на конструкциите представляват бърз и ефективен 

метод за идентифициране на места с локални повреди и дефекти (пукнатини, обрушвания, 

обемни изменения, извличане на цимента). Посредством локализация, маркиране, определяне 

на типа и ориентацията, и измерване и записване на условията свързани с пукнатините 

(оводняване, обрушвания в ъглови участъци, неравномерно слягане) се описва историята на 

събитието, която е много полезна при установяване на евентуалните причини и дали 

пукнатините са активни. 

 

5.1.3. Корозия на бетона 

По време на експлоатация се обуславят сложни физико-химични явления, възникващи 

при взаимодействие на околната среда с компонентите на циментовия камък. Най-интензивно 

се извършва разрушение на бетона под въздействие на киселинни реагенти, агресивни по 

отношение на бетона (СО2, СS2, SO3 и др.). Недостатъчната дебелина на защитното покритие 

и порьозността на бетона при неблагоприятни условия на експлоатация на конструкциите 

(агресивна среда, знакопроменливи температури, изменение на влажността и т.н.). довежда до 

разрушение на бетона под действие на корозия на армировката. Скоростта на разпространение 

на корозията се увеличава при широчина на разтваряне на пукнатината повече от 0.4 мм. 

Корозионният ефект обикновено възниква и се развива на повърхността на бетона, като 

постепенно прониква в дълбочина и предизвиква неговото пълно разрушение. 

 

5.1.4. Изследване на армировката 

Основен фактор при стареенето на армировката е корозията. При оценката на 

сигурността и експлоатационната годност на конструкцията по отношение на корозията на 

армировъчната стомана трябва да се разглеждат следните нива:  

 влияние на корозията върху самите армировъчни пръти (намаляване на напречното 

сечение); 

 развитие на фини пукнатини в бетонното покритие успоредно на прътите 

(индикатор за процеса); 

 пукнатини в конструкцията (предимно от към най-силно кородиралата страна).  

Методите и техниките за мониторинг на корозията в армировката включват: визуални 

инспекции, механични и ултразвукови изпитвания, изваждане на пробни тела и тяхното 

химично и физично изпитване, електрични методи за установяване степента на корозия.  
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5.1.5. Периодичност (честота на провеждане) и изисквания към мониторинга на 

строителните материали 

Мониторингът на състоянието на строителните материали се провежда най-малко 

веднъж на 10 години при нормални условия на експлоатация на сградата. При възникване на 

извънредни ситуации (поради технологични причини или природни бедствия като 

земетресения, наводнения и др.) се прави извънреден оглед на засегнатите елементи от 

строителната конструкция и при нужда се извършва допълнителен мониторинг.  

Изследването на пробните тела се извършва в лицензирани за целта строителни 

лаборатории по съответните методики. Обектовите изпитвания се провеждат от 

квалифицирани специалисти при използване на съответната апаратура и оборудване.  

 

5.1.6. Глобален мониторинг на конструкцията 

Мониторингът на конструкцията като цяло включва следенето на следните основни 

параметри:  

 Вертикални и хоризонтални премествания на основните носещи конструктивни 

елементи. Извършва се посредством геодезичната мрежа с опорни точки и репери, 

поставени на характерни места. От анализа на данните от геодезичния мониторинг 

се правят заключения за развитието на деформационните процеси на конструкцията;  

 Широчината на пукнатините в стоманобетонните елементи. Измерването става с 

помощта на специални марки (стационарно) или измервателни лупи; 

 Водното ниво около и в строителните конструкции. Извършва се посредством 

пиезометричната система; 

 Температурата на конструктивните елементи при различните експлоатационни 

режими.  

 

5.2. База данни за строителните материали 

Основните строителни материали са бетон и армировъчна стомана за стоманобетонните 

конструкции и конструктивна стомана за стоманените конструкции. Цялата налична 

информация за характеристиките на материалите е целесъобразно да бъде обобщена в една 

обща база данни. Тя включва данните от момента на изграждане на конструкцията, всички 

реконструкции, изменения, ремонти и данните от проведените изпитвания (разрушителни и 

безразрушителни). Голямо предимство на общата база данни е, че тя дава възможност да се 

проследи изменението на различните характеристики във времето – т.е. от момента на 

изграждане на конструкцията, преминавайки през различните периоди на нейната 

експлоатация до текущият момент.  

 

5.3. Обследване по време на експлоатация 

Периодичните обследвания на критичните елементи на строителните конструкции се 

извършват по предварително разработена програма. Програмата трябва да включва следните 

елементи: инспекционни маршрути, честотата и график за провеждане на обследванията. 

Инспекционните маршрути се съставят за всяка строителна конструкция поотделно и 

включват всички предварително набелязани критични елементи. Честотата на обследванията 

зависи от категорията на излагане на въздействия (съгласно [1]) в която попада съответната 

конструкция. 

При анализа на строителните конструкции е необходимо да се анализират съвместно 

състоянието на строителните материали (стомана и бетон), състоянието на хидроизолациите и 

отводняването, сеизмичната устойчивост и състоянието на конструкцията като цяло, като се 
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отчетат всички влияещи фактори: конкретните геоложки условия под фундаментите, 

температурния режим в различните помещения, наличието на подземни и техногенни води и 

др. 

Контролът на състоянието на строителните конструкции трябва да бъде постоянен и 

действен, за да може своевременно да се регистрира всяка евентуална опасна тенденция в 

поведението им и да се вземат веднага превантивните мерки. Затова е необходимо да се 

внедри информационна система от автоматизирана база данни за всички извършвани 

измервания и наблюдения и представянето им комплексно в подходящ графичен вид, което 

ще позволи постоянен действен контрол. 

След провеждане на инспекция, дадена строителна конструкция се класифицира в едно 

от следните три нива на експлоатационна годност [1]:  

 приемливо ниво, което не изисква по-нататъшно изследване; 

 ниво, което може да бъде прието след извършване на специална оценка; 

 ниво, което изисква подробни и детайлни изследвания за доказване на годността на 

конструкцията. 

 

5.4. Мерки за ограничаване на неблагоприятните ефекти от стареенето 

В зависимост от степента на стареене и остатъчния ресурс на конструкцията, функцията 

на необходимите мерки може да бъде конструктивна, защитна, козметична или тяхна 

комбинация. Основните компоненти на програмата за ремонтни мерки (ремонтната стратегия) 

са: 

 диагностика (оценка на повредите); 

 прогноза (възможно ли е ремонтът да бъде извършен и дали е икономически 

целесъобразен); 

 времеви график (подреждане по приоритети); 

 избор на метод (зависи от характера на повредите, приложимост и цена на 

предлагания метод); 

 подготовка (функция от размерите и типа на повредите); 

 приложение. 

Конструктивни мерки се вземат когато повредите или дефектите засягат 

експлоатационната годност на основни елементи от носещата строителна конструкция. В 

зависимост от техния обем, конструктивните мерки се разделят на локални и глобални.  

Локалните ремонтни мерки се изразяват преди всичко в поправка или усилване на 

отделни елементи от конструкцията: 

 замяна на повредените елементи; 

 спиране (ако е възможно) на процеса на корозия; 

 намаляване на скоростта на корозиране; 

 увеличаване на непропускливостта на бетонните елементи. 

Глобалните ремонтни мерки се изразяват в цялостно укрепване на строителната 

конструкция и се характеризират със значителен обем строително-монтажни работи. 

Цялостно укрепване се налага в следните случаи: 

 недостатъчна коравина на конструкцията за сеизмични въздействия; 

 повреди и разрушения в голям брой носещи елементи, при което е застрашена 

способността на конструкцията да изпълнява своите функции при зададен режим и 

условия на експлоатация; 

 наличие на постоянни динамични натоварвания причиняващи умора на материалите. 
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Защитни мерки се предприемат с цел предпазване и изолиране на носещите конструкции 

от неблагоприятни фактори като влага, температура, химически агресивни вещества и др.  

 

6. Заключение 

Представена е методика за комплексно обследване и оценка на остатъчния ресурс на 

строителни конструкции на АЕЦ. Последователно са разгледани отделните части на 

Програмата за мониторинг и управление на стареенето, анализирани са начините и методите 

за изследване на бетона и стоманата. Разгледани са специфични въпроси на инструменталния 

мониторинг и контрола на процесите на стареене. Описани са мерки за намаляване на 

неблагоприятните ефекти от стареенето. 

При разработване на Методиката е разгледан американския опит в оценката на 

процесите на стареене при стоманобетонни носещи конструкции на АЕЦ [1]. Взети са под 

внимание и стандартите и препоръките на Международната агенция по атомна енергия, 

представени в [4 и 5]. 

Методиката за обследване и оценка на остатъчния ресурс е приложена успешно на 

редица строителни конструкции на АЕЦ»Козлодуй» и предстой прилагане на Арменската 

АЕЦ. 
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ВЪРХУ РАЗРУШАВАНЕ НА КОНСТРУКТИВНАТА  

ВРЪЗКА КОЛОНА-ПЛОЧА ПРИ ГЛАДКИ ПЛОЧИ 

 

Илиана Стойнова 
1
, Радан Иванов 

2
,
 
Константин Казаков 

3 

 

Резюме 

Системата на безгредовите плочи е широко използвана в съвременното строителство. 

Приложението на безгредови стоманобетонни конструкции в съвременното строителство е 

обусловено най-вече от техните икономически и функционални предимства. Остава обаче 

проблемът с крехкото разрушаване на връзката колона – гладка плоча при продънване, което 

се дължи на прехвърлянето на срязващи сили и неуравновесени моменти. В този доклад е 

направен преглед на въздействието на различни взаимосвързани фактори, които управляват 

съпротивлението на продънване и поведението на връзката колона-гладка плоча, както и 

тяхното отчитане в действащите норми. 

 

Ключови думи: Гладка плоча, продънване,колона-гладка плоча, конструктивна връзка, 

Нормативни разпоредби. 

 

ON THE PUNCHING SHEAR ARISING AT COLUMN – FLAT SLAB CONNECTIONS 

 

Iliana Stoynova 
1
, Radan Ivanov 

2
,
 
Konstantin Kazakov 

3 

 

Abstract 

The flat slab reinforced concrete systems is widely used in modern construction. Application of 

concrete flat slab structures in modern construction is determined by their economical and functional 

advantages. However, there remains the problem of brittle fracture in punching, which is due to the 

transfer of shearing forces and unbalanced moments in flat slab-column connection. This paper 

provides an overview of the effect of various interrelated factors that manage punching resistance 

and behavior of column-flat slab connection, as well as their inclusion in current Codes. 

 

Keywords: Flat slab, Punching shear, Column-flat slab connection, Code provisions 
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1. Въведение 

Системата на безгредовите плочи се прилага широко в съвременното строителството. Тя 

позволява гъвкавост на архитектурните решения, по-лесно кофриране и декофриране и по-

кратко време за монтаж на кофража и армировката. Напоследък у нас делът на конструкциите 

с безгредови плочи нараства и в момента достига над 50% от изгражданите стоманобетонни 

конструкции. Въпреки това при гладките плочи се налагат някои ограничения. Срязващите 

напрежения около носещи колони са значителните. Това се дължи на пренасянето на 

срязващи сили и неуравновесени моменти между плочата и колоните и може да доведе до 

рязка и катастрофална повреда – продънване на плочата с отделяне на конична или 

пирамидална част от нея заедно с колоната дори при натоварвания под проектната 

носимоспособност на огъване. Много конструкции с безгредови плочи се повреждат или 

разрушават именно от продънване на плочата, особено при земетресения. Така продънването 

на гладките плочи е основен проблем, които стои пред проектантите и е от изключително 

значение намирането на ефективни решения за избягването му. Целта на този доклад е да 

направи преглед на основните фактори, влияещи върху съпротивлението срещу продънване и 

поведение на връзката колона – гладка плоча, както и отчитането на тези фактори в 

действащата нормативна уредба.  

 

2. Фактори, влияещи върху поведението на връзката колона-гладка плоча 

2.1. Якост на бетона 

При продънване опънната якостта на бетона ще влияе на носимоспособността на 

срязване, тъй като характера на разрушение показва, че в с този случай тя е от по-голямо 

значение, отколкото якостта на натиск. Според Еврокод 2 носимоспособността на срязване е 

правопропорционална на опънната якост на бетона. Връзката между опънната и натисковата 

якост според Еврокод 2 е: опънната якост е правопропорционална на натисковата якост на 

степен 2/3 [7]. В ACI (Американски стандарт) носимоспособността на срязване при 

продънване е в зависимост от корен квадратен на якостта на натиск [8]. За обикновен бетон 

при експериментално изследване на голям брой кръгли гладки плочи с якост на бетона в 

диапазона 14-56 МРа, Gardner [1] установява, че връзката корен кубичен между 

носимоспособността на срязване и якостта на бетона е за предпочитане пред зависимостта 

корен квадратен. Съотношението корен кубичен между носимоспособността на срязване и 

якостта на бетона се препоръчва и за високоякостен бетон. Освен това при увеличение на  

якостта на бетона над 40-50 MPa, повечето съвременни подходи стават по-малко 

консервативни. Това отчасти се дължи факта, че при високоякостни бетони, връзката между 

носимоспособността на срязване и якостта на бетона зависи от характеристиките на едрия 

добавъчен материал. При по-малки размери на едрия добавъчен материал пукнатината е с по-

гладка повърхност, тогава съпротивлението на срязване може да бъде по-ниско от 

прогнозираните стойности, които са базирани на резултати за нормална якост на бетона.  
 

2.2. Армировка 

Като цяло, носимоспособността  на продънване се увеличава с добавянето на армировка. 

Marzouk и Hussein [2] отбелязват увеличение на критичния товар от 2,4 пъти когато 

съотношението на армировка нараства от 0,49% до 2,37% за плоча с дебелина 12 cm. Подобно 

увеличаване на капацитета от 1,8 пъти се наблюдава и за плочи с  дебелина 15 сm, като 

процента на армиране варира между 0,64% и 2,33%. Въпреки това, дуктилността се повлиява 

негативно от увеличаването на процента на армиране. Увеличаването на процента на 

армиране от 1,1% до 2,3% и от 1,2% до 2,4% за дебелина плочата 15 и 12 см намалява 
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дуктилността съответно с 46% и 22%. 

Влиянието върху носимоспособността на продънване при добавянето на армировка е 

допълнително изследвано от Kuang и Morley [3]. Установено е, че якостта на срязване при 

продънване значително се подобрява, когато процента на армиране се увеличи от 0,3% на 1%. 

Съответно повишенията са 51% за плочи с дебелина 40 mm и 68% за тези с дебелина 60 mm. 

Когато процентът на армиране е над 1% се наблюдава малко увеличение на 

носимоспособността на срязване. Това показва, че армировката има важно въздействие върху 

якостта на срязване при продънване за по-леко армирани плочи, но малък ефект върху по-

тежко армирани плочи.  
 

2.3. Дебелина на плочата 

Капацитета на продънване е пропорционален на квадрата на полезната височина на 

плочата. Малки промени в полезната дълбочина на плочата водят до значителни разлики в 

съпротивлението на продънване. Това показва важността на прецизното позициониране на 

армировката в сечението в практиката. С увеличаването на дебелината на плочата се 

увеличава и постоянния товар и съответно ползите от увеличение на якостта чрез увеличаване 

на дебелината на плочата могат да бъдат по-малки от очакваните пропорционални на квадрата 

на ефективната дълбочина. 
 

2.4. Ефект на размера 

През 1987 г. Bazant – Cao предлагат механичен модел, основан на механиката на 

разрушението вследствие опънни напрежения в бетона по повърхината на разрушаване. 

Основната концепция на този модел е, че продънването не настъпва едновременно по 

крайната повърност на разрушение с изключение на много малки стуктури, но зоната на 

разрушение се разпространява в конструкцията с дисипацията на енергия във фронта на 

образуваните пукнатити. Ако разрушението е чисто крехко и дисипацията на енергия е 

незначителна, тогава номиналните напрежения при разрушението се подчиняват на ефекта на 

размера – „size effect” [1]:  

  

b – дебелина на плочата 

d – характеристичен размер 

 

 

Номиналните срязващи напрежения при разрушаване за геометрично подобни елементи 

Фиг. 1 Закон за ефекта на размера  

(size-effect law) 
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не зависят от размерите при граничния пластичен анализ, докато при механиката на 

разрушението те намаляват, с увеличаване на размерите на елементите. 

Тази формула показва постепенния преход от якостния критерии при граничния анализ 

– за много малки стуктури към линейно-еластичната механика на разрушението – за много 

големи структури. Поведението на срязване при продънване на тънки плочи е по-близо до 

пластично, докато при по-дебели плочи то е по-близо до линейно- еластичната механика на 

разрушението.  

Получена е формула за изчисляване на продънващата сила след проведени тестове: 

 

 
 

vu  - номинално срязващо напрежение; 

C – стойност на номинално срязващо напрежение според пластичния граничен анализ; 

λо  – емпиричен параметър, характеризиращ енергията на разрушение на материала и 

формата на конструктивния елемент; 

da – максималния размер на едрия добавъчен материал. 

 

2.5 Aggregate interlock 

Друг много важен механизъм за прехвърляне на срязващите усилия в стоманобетонни 

елементи, подложени  едновременно на срязване и натиск е aggregate interlock (Фиг. 2а). Този 

механизъм е пряко свързан с начина на образуване на пукнатината в бетона, както при гладка, 

така и при по-груба повърхност на пукнатината, като е по-реалистичен за по-груба 

повърхност. [5] Поради това, че якостта на втвърдената циментова паста при повечето бетони 

е по-малка от якостта на едрия добавъчен материал, пукнатините преминават през 

циментовата паста и по ръба на едрия добавъчен материал. Така поради триенето частиците 

добавъчен материал от едната страна на пукнатината „блокират” с тези от другата страна и се 

противопоставят на срязването.   

 

 

 

а)                                                                       б) 
Фиг. 2 Aggregate interlock (a) и дюбелен ефект (б) 

 

2.6 Дюбелен ефект 

 

Дюбелният ефект (Фиг. 2б) се появява, когато армировъчната стомана пресича двете 

повърнини на пукнатината на срязване и армировъчния прът е подложен на изместване от 

плъзгането. Ако бетонното покритие е достатъчно дебело, приплъзването предизвиква 

тримерно напрегнато състояние. Напреженията на срязване, които могат да се пренесат от 

едната страна на пукнатината до другата чрез дюбелния ефект зависят от няколко параметъра: 

процент на армиране, диаметър на армировката, вида на армировката, разстояние между 
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армировъчните пръти, якостни характеристики на бетона и стоманата и осовите напрежения в 

армировъчния прът.   

 

2.7 Размери на колоната 

С увеличение на размерите на колоната се увеличава дуктилността, съответно и 

коравината. С увеличаване на критичния периметър на продънване се увеличава и 

носимоспособността на срязване при продънване.  

 

2.8 Типа на натоварването 

Носимоспособността на срязване на бетона при циклично натоварване със 

знакопроменлив момент е по-малка от тази при монотонното натоварване. Това отчасти се 

дължи на провлачането на надлъжната армировка в резултат на повтарящите се цикли на 

натоварване. Разтоварването при цикличното натоварване също води до разпространение на 

пукнатини в ефективната височина на плочата, което отслабва натисковата зона и намалява 

устойчивостта ѝ на срязващи сили.  

 

3. Препоръки на нормите за практиката 

3.1. „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” – 1988 г. 

Приетият изчислителен модел в „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни 

конструкции“, 1988 г. е показан на фиг. 3.  

 
Фиг. 3 Схема на пирамидата на продънване при ъгъл на наклона на стените ѝ 

а)при ъгъл на наклона 45
о                         

б) при ъгъл на наклона >45
о 

 

Прието е, че продънването е центрично, т.е. в значителна степен идеализирано и става 

по страничната повърхост на пирамидата с малка основа площта, върху която действа силата 

на продънване и стени, наклонени под ъгъл 45
о
. Преди 2008 г. проверката на всички случаи на 

продънване по НПБСК 1988 г. [6] се извършваше по (1). 

 

 , където                                                                                         (1) 

 

F – сила на продънване 

α – коефициент, който се приема равен на: 1,2 за обикновен бетон, 1,0 за клетъчен бетон 

и 0,8 за бетон с леки добавъчни материали; 

 - средния периметър на пирамидата на продънване 

 – полезна височина на плочата. 

 

С допълнението, прието през 2008 г. към българските норми за проектиране се допуска 

прилагането на европейския стандарт Еврокод 2 при проверката на носимоспособността на 

нецентрично продънване.  
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3.2. Еврокод 2 

 
a)                                    б) 

За осигуряване на продънването в ЕВРОКОД 2 е приет изчислителния модел, показан на 

фиг. 4б. При него стените на пирамидата на продънване са наклонени под ъгъл 26,6
о
 [7]. 

Критичният периметър е на разстояние 2d от товарната площ. Областите на продънване на 

гладките плочи са подложени на двупосочно огъване – от главни радиални и главни 

тангенциални моменти (съответно mr и mt). В Еврокод 2 са наложени ограничения по 

отншение на стойността на ефекта размер на ξ ≤ 2.0, а също и на процента на надлъжната 

армировка на ρ ≤ 2. Якостта на продънване се определя като по-ниската стойност от: 
 

; и  , където     (2) 

 

,- коефицент, отчитащ ефекта на размера 

 – процент на армиране на плочата 

 
d – ефективната височина на напречното сечение  

fck  – характеристична цилиндрична якост на натиск на бетона 

 
 

По периметъра на критичното сечение се проявява по-скоро равнинно срязване.  

С направените изменения и допълнения на българските норми през 2008 г. областите, 

подложени на продънване се изчисляват по ЕВРОКОД 2. Тези изменения обхващат почти 

всички случаи, тъй като моделът, приет в българските норми е на центрично продънване, 

което практически не съществува. 
 

3.3. Американски стандарт ACI 318 

Според ACI 318 [8] носимоспособността на продънване на гладки стоманобетонни 

плочи без срязваща армировка трябва да удовлетворява проверката на срязващи напрежения в 

контролна периметър на растояние d/2 от ръба на колоната или края на товарната площ 

(фиг. 4а). Якостта на продънване се изчислява както следва: 

 

        (3) 

където: 

Фиг. 4 Контролен периметър и 

изчислителен модел 

a) ACI 318] б) Еврокод 2 
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βc – отношението на малката към голямана страна на колоната;  

αs – коефициент = 40 за вътрешни колони и 20 за ъглови колони; 

u1 – контролен периметър на разстояние d/2 от ръба на колоната; 

d – ефективната височина на напречното сечение;  

fc` –изчислителна якост на натиск на бетона. 

 

4. Сравнение на получените резултатите за якост на продънване по трите 

разгледани норми 

 

Таблица 1 Носимоспособност на срязване, препоръчана от нормите: 

Характеристики Еврокод 2, kN 
НПБСК`88, kN ACI 318, kN 

Разлика спрямо EC2 Разлика спрямо EC2 

колона 40/40 

бетон С32/40 

dпл. = 25 см. 

ρl = 0,01 

681 

875 850 

-28,5% -24,8% 

колона 40/40 

бетон С32/40 

dпл. = 25 см. 

ρl = 0,008 

632 

875 850 

-38,4% -34,5% 

колона 40/40 

бетон С20/25 

dпл. = 25 см. 

ρl = 0,01 

582 

655 672 

-12,5% -15,5% 

колона 40/40 

бетон С20/25 

dпл. = 25 см. 

ρl = 0,008 

540 

655 672 

-21,3% -24,4% 

 

Настоящите изчислителни процедури са основани главно на емпирични зависимости. Те 

приемат подхода на срязване по определен критичен периметър и включват само най-важните 

параметри. Това води да разминаване на резултатите между различните норми, въпреки че за 

формулирането на основните зависимости са използвани едни и същи експериментални 

резултати. Причината за това е в различията при тълкуването на експерименталните 

изследвания, философията на съпротивлението, различните коефициенти на натоварване, 

както и местната строителна практика. Влиянието на якостта на бетона също се приема по 

различен начин. При НПБСК`88 и ACI 318 не се отчита влиянието на надлъжната армировка, 

като по този начин се получава еднаква носимоспособност на срязване при различни 

проценти на армиране, докато в изчислителната процедура на Еврокод 2 той се отчита и това 

води до намаляване на носимоспособността на срязване при по-малки проценти на армиране. 

Вместо това в ACI 318 се разчита на конструктивни изисквания, за да се осигури достатъчна 

надлъжна армировка. В действащите норми все още не се вземат предвид влиянието на вида 

напречна армировка, плътността на бетона, вида на едрия добавъчен материал, влиянието на 

цикличното натоварване.  

От резултатите в Таблица 1 е видно, че носимоспобността на срязване, получена по 

НПБСК`88 е завишена в граници от 12,5% до 38,4% в сравнение с получената по Еврокод 2, 

като този процент зависи от дебелината на плочата, класа на бетона и процента на надлъжната 
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армировка. С направените изменения и допълнения на българските норми през 2008 г. 

областите, подложени на продънване се изчисляват по ЕВРОКОД 2. Тези изменения обхващат 

почти всички случаи, тъй като моделът, приет в българските норми е на центрично 

продънване, като би следвало промените да обхванат и този случай, тъй като и при него се 

получава недоценяване на носимоспособността с 20-40%.  

В изчислителната процедура по Еврокод 2 са взети предвид повече от посочените по-

горе фактори, но възниква въпросът дали принципа на сумиране на приносите на бетона и 

армировка срещу продънване е винаги в сила. Все още има дискусия относно въпроса дали е 

удачно да се вземе предвид процента на армиране за цялата надлъжна армировка и адекватно 

ли е закотвена тя от двете страни на критичната пукнатина. Възможно е напречната 

армировка все още не е достигнала границата на провлачане, когато приносът на бетона е 

максимален. В резултат на вертикалното движение на конуса на продънване приносът на 

бетона е намален към момента на провлачане на срязващата армировка. 

 

5. Заключение 

Носимоспособността на продънване и поведението на конструктивната връзка колона – 

гладка плоча зависи от различни фактори. Тези фактори са якост на бетона, напречна 

армировка в зоната над колоната, дебелина на плочата, ефект на размера, размер на колоната, 

типа на натоварването, типа на напречната армировка. Разпоредбите в нормативната база са 

предимно емпирично основани, включващи само някои основни параметри. Якостта на 

продънване прогнозирана от различните норми може да се различава значително..    

Развитието на моделирането чрез Метода на крайните елементи и механиката на 

разрушението предполага развитие на новите изчислителни и механични модели за изучаване 

на продънването. Метода на крайните елементи дава големи възможности за създаване и 

изучаване на модели на разрушаване, деформации и поведение на връзката колона – гладка 

плоча[9]. 
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BIM ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

 

Десислава Георгиева Танушева 
1
 

 

Резюме 

В доклада се разглежда технологията за лазерно сканиране на обекти с геодезически 

сканиращи системи, точността на получените пространствени данни и тяхното практическо 

приложение в процеса на създаване на Building Information Model (BIM). Цел на разработката 

е представяне на технология за най-ефективно създаване на 3D обектно-ориентирани цифрови 

модели от сканираните данни. Получените резултати могат да се използват при измерване, 

моделиране и паспортизация на обекти в строителството, паметници на културата, инженерни 

съоръжения - мостове, тунели, линейни обекти, изкопи, насипи и други. 

BIM е съкращение от Building Information Modeling и на български се превежда 

Строително Информационен Модел. 

Чрез BIM се създава и управлява в цифров вид документацията за един проект през 

целия му живот - от най-ранните концепции и дизайн на архитекта, през проектантските 

решения на инженерните специалности, през работата на строителите и след това 

поддръжката и стопанисването на сградата през експлоатационния й живот и евентуалното й 

разрушаване. 

Тук BIM се разглежда като обектно ориентиран цифров модел (OOCAD) с пълна база 

данни. За създаването на модела в графична среда вече не се работи с линии, а с типове 

обекти, към които се свързва атрибутна информация. Всеки създаден BIM модел на сграда 

или съоръжение може да се разглежда като ГИС приложение за управление на проектантския, 

строителния и експлоатационния му период. 

Приложението на технологията на лазерно сканиране е популярно в геодезическите и 

ГИС среди от много години насам. Въпреки това, последните постижения в хардуерна 

технология и развитието на BIM помагат да се даде начало на ново ниво на използване на 

данните от лазерното сканиране в строителната индустрия.  

Сканирането за целите на строителство се прилага най-често за съществуващи обекти 

(eBIM или existing BIM), но се появяват и приложения, свързани с нови строителни работи и 

проектиране. Технологията на сканиране се превръща в съществена стъпка за попълване на 

интегрирания BIM цикъл, като играе важна роля в работния процес. 

 

В заключение от моделирането на разгледания обект и превръщането му от сканиран 

облак от точки в обектно ориентиран 3D цифров модел в средата на Revit може да се обобщи, 

че този съвременен подход за обработка дава резултат с висока точност, подробност и 

реалност, спестява време и средства, създава продукт, готов за ползване и последващо 

надграждане от всички други специалисти, работещи върху неговата реконструкция, 

реставрация, вътрешни или външни ремонти и други. 

 

Ключови думи: лазерно сканиране, облаци от точки, 3D обектно ориентирано 

моделиране 
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EXISTING BIM FOR CONSTRUCTION PURPOSES 

Desislava Georgieva Tanusheva 

 

Abstract 

The report examines the technology of laser scanning objects using laser scanners, the accuracy 

of the collected spatial data and its application in the process of creating a Building Information 

Model (BIM). The aim of the study is to present the technology to efficiently create 3D object-

oriented digital models from scanned data. The results obtained can be used in measuring, modeling 

and certification in construction sites, monuments, civil engineering structures - bridges, tunnels, 

linear objects, cuttings, embankments and other. 

BIM is abbreviation of Building Information Modeling. Using BIM we create and manage 

digital records for a project throughout its life - from the earliest concepts and designs of the 

architects, in the design solutions of the engineers, through the work of the builders and then the 

maintenance and management of the building during its service life and eventual destruction.  

Here BIM is seen as an object-oriented digital model (OOCAD) with full database. To create 

models in a graphical environment no longer work but with lines and types of objects to which is 

associated attribute information. Each created BIM model of a building or facility can be regarded as 

a GIS application for managing the design, construction and its service period.  

The application of the technology of laser scanning is popular in surveying and GIS 

environments for many years. However, recent advances in hardware technology and development of 

BIM help usher in a new level of data use of laser scanning in the construction industry. 

Scanning for the purpose of construction is most often applied to existing sites (eBIM or 

existing BIM), but appear and applications related to new construction and design. Scanning 

technology is becoming an essential step to complete the integrated BIM cycle and plays an 

important role in the process. 

In conclusion, the modeling of the considered object and its transformation from a scanned 

point cloud in semantically enriched object-oriented 3D digital model in Revit software can be 

summarized that this modern approach of designing gives results in a high precision, detail and 

reality. It saves time and money, creates a product ready for use and subsequent upgrade by all other 

professionals working on its reconstruction, restoration, or external repairs and more. 

 

Keywords: laser scanning, point clouds, object-oriented modelling, BIM, visualization 

 

1. Въведение. Същност на BIM 

 

BIM е съкращение от Building Information Modeling и на български се превежда 

Строително Информационен Модел. 

Чрез BIM се създава и управлява в цифров вид документацията за един проект през 

целия му живот - от най-ранните концепции и дизайн на архитекта, през проектантските 

решения на инженерните специалности, през работата на строителите и след това 

поддръжката и стопанисването на сградата през експлоатационния й живот и евентуалното й 

разрушаване. 

Концепцията за BIM съществува от 70-те години на миналия век. За пръв път терминът 

се използва през 1992 г. в статия от Ван Недервен и Толман [2]. Въпреки това, терминът 

Building Information Modeling (включително акронима "BIM") става популярен, когато 
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Autodesk пуска статия, озаглавена "Building Information Modeling" през 2003г. 

 

1.1. Концепцията BIM 

В статия за списание CIO, 2013г. [3] доц. д-р арх. Боян Георгиев обяснява, че BIM е 

съкращение, което обединява три различни, но взаимосвързани понятия (фиг.1): 

• Building Information Modelling е процес на създаване и обменяне на данни за сграда 

(съоръжение) по време на нейното проектиране, строителство, ползване, поддръжка и 

разрушаване, тоест през пълният й жизнен 

цикъл. BIM позволява на участниците в тези 

процеси достъп до една и съща информация 

чрез взаимодействие на различни 

технологични платформи. 

• Building Information Model е 

цифрово описание на физически и 

функционални характеристики на сграда 

(съоръжение), което служи като споделен 

източник на данни и информация за него. То 

формира и поддържа надеждна база данни за 

взимане на решения по време на нейното 

съществуване. 

 

Фиг. 1. Концепцията BIM 

 

• Building Information Management осигурява организация и контрол на бизнес 

процеси, използващи информация от цифровия модел за осъществяване на обмен на 

информация през целия жизнен цикъл на съоръжението. Ползата от това е наличие на 

централизирана и визуализирана информация, предварително изследване на възможности, 

устойчивост на решенията, ефективно проектиране, интеграция на специалности и 

инсталации, пълна строително-техническа документация и др. 

 

1.2. Предимства на BIM 

Тук BIM се разглежда като обектно ориентиран цифров модел (OOCAD) с пълна база 

данни. За създаването на модела в графична среда вече не се работи с линии, а с типове 

обекти, към които се свързва атрибутна информация [4]. Всеки създаден BIM модел на сграда 

или съоръжение може да се разглежда като ГИС приложение за управление на проектантския, 

строителния и експлоатационния му период. Неговите възможности са: 

 Проектантите ползват BIM за сложни анализи за ефективността на сградата, 

конструкцията и системите на сградата, като в крайна сметка създават строителната 

документация и значително намалят времето за изчисления и чертане. Творческата 

дейност се съсредоточава върху проектирането; 

 Строителите използват BIM за по-ефективно управление на ресурсите, необходими 

за проекта (вид и количества материали, персонал и техника). 

 Инвеститорите правят бързи финансови анализи за своята инвестиция, пестят 

разходи от липсата на конфликти, ускореното строителство и ефективната поддръжка 

на сградата. 

 Въвеждане на 5D BIM – понятие, широко използвано в CAD индустрията, което се 

отнася за връзката между 3D графичните компоненти на модела и дефинирани 
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времеви графици и информация, свързана с цената на различни мероприятия и 

материали. 

 

1.3. Развитие на BIM по света 

През последните години [3] във Великобритания понятието BIM е в основата на 

държавната политика. В началото на 2008 г. е публикуван стандартът BS 1192, който е 

приложим за всички страни, участващи в подготовката и използването на информация по 

време на проектирането, изграждането, експлоатацията и разрушаването на сградата. 

Водещата роля на Обединеното кралство се отчита позитивно от Европейската комисия. 

В края на октомври 2013 г. се проведе конференция за обсъждане на Директива на ЕС за 

прилагането на BIM в евросъюза. Първата стъпка в това направление вече е направена. От 

края на март 2013 г. е в сила ISO 16739:2013 - Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing 

in the construction and facility management industries.  

В Холандия през 2012 г. е публикувана втора версия на стандарт, определящ 

параметрите на документацията и форматите за прилагане на BIM в строителството. 

В САЩ, без да има специална институция или структура за използването на BIM, 

големите проектантски фирми активно прилагат този тип технология. Сред тях са и водещите 

фирми за програмни продукти, които използват концепцията за BIM и активно съдействат на 

частни фирми и държавни институции за прилагането й. 

В Азиатските държави също се отбелязва развитие на отношението към BIM. В 

Сингапур са приети нормативи за задължително въвеждане на тези технологии. Южна Корея 

върви по същия път. Индия развива голям потенциал от фирми за износ на производство на 

тези технологии в помощ на развитите индустриални държави. 

 

2. BIM & 3D LASER SCANNING 

 

Приложението на технологията на лазерно сканиране (фиг. 2, 3 и 4) е популярно в 

геодезическите и ГИС среди от много години насам. Въпреки това, последните постижения в 

хардуерна технология и развитието на BIM помагат да се даде начало на ново ниво на 

използване на данните от лазерното сканиране в строителната индустрия.  

Сканирането за целите на строителство се прилага най-често за съществуващи обекти 

(eBIM или existing BIM), но се появяват и приложения, свързани с нови строителни работи и 

проектиране. Технологията на сканиране се превръща в съществена стъпка за попълване на 

интегрирания BIM цикъл, като играе важна роля в работния процес. 

 

 

 

 

Фиг. 2. От сканиран „облак от точки” към BIM документация за бъдещи приложения 
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Фиг. 3. Външно сканиране /exterior/          Фиг. 4. Вътрешно сканиране /interior/ 

 

Много от фирмите, произвеждащи лазерни сканиращи инструменти (лазерни скенери) 

вече издават указания как сканиращата технология може да се прилага в BIM и работния 

процес в строителството [1]. Технология на сканиране може да се използва за оптимизиране 

на строителния процес, като в същото време се намали риска на проекта, разходите, както и 

времето за неговото довършване, съответно реализиране. Целта е практическото разбиране на 

приложението на лазерното сканиране, що се отнася до обектно ориентирано моделиране и 

интегриране в BIM. 

Същността на процеса на лазерно сканиране се състои в следното. Скенери изпращат 

лазерни лъчи с голяма гъстота към обекта на сканиране и извършват измервания за 

определяне на положение на точки от него. Хардуерът на скенера измерва времето на 

изминаване на разстоянието от скенера до отразяващата повърхност и обратно до приемането 

му от скенера (при импулсни скенери) или фазовите разлики (при фазови скенери), с което се 

измерва разстоянието и пространствените ъгли между скенера и сканирания обект за всяка 

негова точка. Съвременната сканираща технология има способността да изпрати хиляди лъчи 

в секунда, в резултат на което се събира огромно количество пространствени данни, наречени 

"облак от точки". Много скенери могат да идентифицират и регистрират RGB (Red, Green, 

Blue) стойност или интензитет на всяка отразена от обекта точка. В резултат на това облаците 

от точки включват милиони, дори милиарди данни, които описват максимално реалистично 

сканираната физически среда. 

 

Фиг. 5. 3D модел на метро тунел 
Фиг. 6. 3D модел на мостова 

конструкция 

Фиг. 7. 3D модел от сканиран 

терен 

 

 

 

Фиг. 8. Повърхнина в Revit   Фиг. 9. Проектиране върху заснет терен 
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Процесът на 3D обектно-ориентирано проектиране върху 3D представен терен може да 

се нарече 3D вертикално планиране. Съчетаването на проекта на сградата или съоръжението с 

реалния терен служи и за създаването на реалистични макети на проектирания обект, 

онагледяващи инвестиционните намерения. 

 

3. Обработка на информацията от лазерното сканиране в средата на Revit 

3.1. Въвеждане на облака от точки и неговото привеждане към локална координатна 

система 

Конвертирането на данните от сканирането в 

BIM модела е класически процес на трансформиране 

на данни. Първо се извършва сканиране от 

необходим брой станции. Второ, данните от 

множеството сканиращи станции се обединяват в 

един, което е по-известно като последваща 

обработка или етап на регистрация. На фиг. 10 е 

показан обединен и обработен облак от точки на 

църква 

 

Фиг. 10 Сканиран облак от точки Света троица [7], 

гр. София в т.нар. 3D view режим на визуализация. 

 

Сканирането може да бъде времеемко начинание, което води до много големи и/или 

сложни набори от данни, така че е препоръчително всеки екип, който прилага технология на 

сканиране да планира своите усилия много 

внимателно (фиг. 11.). Желаният резултат от 

прилагането на процеса на сканиране трябва да бъде 

ясно дефиниран. В много случаи желаният резултат е 

да се определи точно местоположението (X, Y, Z 

координатни) за физическа повърхност на обекта. В 

други случаи изискваната информация може да е 4D 

информация (3D графика + времето) и информация за 

разходите, 5D. Последно, но не на последно място, 

създаваните модели могат да бъдат допълнени с 

информация за управление на съоръжението. 

 

Фиг. 11. Схема с разположение на станциите за сканиране 

 

3.2. Дефиниране на нива (разрези) 

С инструмент Level се определят  

основните разрези във височина. Създава се 

ниво за всяка желана от проектанта височина 

от сградата (напр., първия етаж, горната част 

на конкретна стена и др.). Добавянето на 

нива се осъществява в т. нар. elevation view 

режим на визуализация (фиг. 12). 

 

Фиг. 12. Дефиниране на разрези 



 Международна научна конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна 

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

11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria 

 

521 

3.3. Работа в съответните нива - изгледи в план 

С дефинирането на съществуващите 

нива на сградата или съоръжението се 

създават и съответните им изгледи в план 

(фиг. 13). Основната част от чертожната 

работа на проектанта се осъществява в т.нар. 

plan view режим на визуализация. 
 

Фиг. 13. Планови изгледи на различни нива (2D) 
 

3.4 Конструктивни елементи (walls, floors, roofs, rooms) 

 

 

 

Фиг. 15. Основни построения /стена/ 

Фиг. 14. Основни построения /покрив/ 
 

Софтуерът поддържа високо ниво на топология и извършва постоянен контрол на 

извършените построения (фиг. 14). Интересен е въпросът за точността на привързване на 

дефиниран конструктивен елемент към конкретно множество от точки от облака. 

Изследването на точността на избора на изглаждащи прави и равнини е предмет на бъдеща 

разработка. 
 

3.5. Добавяне на групи обекти (families) и 

тяхното редактиране за целите на модела. 

Различните групи (doors, windows, columns) 

обекти се зареждат като външни библиотеки към 

проекта.  

Фиг. 16. Добавяне на групи обекти 
 

3.6. Избор на подходящи материали на конструктивните елементи 

Ако в атрибутната част на построените конструктивни 

елементи се въведе информация за материала, от който са 

изработени, проектът се онагледява добре в т. нар. realistic view 

режим на визуализация. 

 

Фиг. 17. Изглед в режим на визуализация Realistic view 
 

3.7 Сечения и конструктивни оси 

Чрез дефиниране на различни сечения за 

целите на геодезическата практика лесно се 

създават т. нар. ортофото изображения. При 

проектирането сеченията и дефинираната мрежа 

от конструктивни оси (grids) са част от 

изискващатата се документация към проекта. 

Осите могат да се дефинират като линии, дъги или комбинация от тях.          Фиг. 18. Сечения 



 Международна научна конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна 

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

11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria 

 

522 

3.8 Извлечения от графичната и атрибутна база данни 

Едно от основните предимства на този 

съвременен начин на проектиране е възможността 

осъществяване на бързи и лесни извлечения от 

атрибутната информация, привързана към всеки от 

обектите в модела (фиг. 19). Така например, всички 

количествено стойностни сметки се извеждат 

автоматично. Това спестява време, усилия и намалява 

вероятността за допускане на грешка при 

изчисленията. 

 
Фиг. 19. Таблица за стойността на всички стени от даден тип 

 

3.9 Оформяне за печат и експорт към други формати 

Софтуерът предлага експорт на данните към други 

CAD приложения (фиг. 20). 

 

Фиг. 20. Векторен модел 

4. Изводи и заключения 

Основните възможности и предимства на BIM са разгледани в доклада. Трябва да се 

отбележат и съпътстващите внедряването на нов софтуер в проектирането и поддържането на 

сгради недостатъци [4]. На първо място възникнат проблеми при документирането на 

крайните продукти от изградения BIM при съществуващите у нас стандарти и практика за 

това. Необходимо е въвеждане на национални стандарти и библиотеки за графично и 

документално оформяне на крайните материали, съпътстващи всички проектантски дейности 

по проекта. Важно е да се отбележи, че софтуерна система като BIM изисква хардуерна 

платформа с по-големи възможности от масово използваните в момента, както и 

необходимостта от време и средства за обучение и усвояване на BIM от специалистите в 

проектирането и строителството.  

В заключение от моделирането на разгледания обект и превръщането му от сканиран 

облак от точки в обектно ориентиран 3D цифров модел в средата на Revit може да се обобщи, 

че този съвременен подход за обработка дава резултат с висока точност, подробност и 

реалност, спестява време и средства, създава продукт, готов за ползване и последващо 

надграждане от всички други специалисти, работещи върху неговата реконструкция, 

реставрация, вътрешни или външни ремонти и други. 
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ПРОДЪНВАНЕ ПРИ ВЪТРЕШНИ ПОЛЕТА НАхСТОМАНОБЕТОННИ ГРЕДОВИ ПЛОЧИ 

 

Светозара Татева 
1
, Станислав Цветков 

2 

 

Резюме 

В настоящия доклад е показано явлението продънване, при вътрешни, локални 

подпирания на стоманобетонни гредови плочи от колони и/или конструктивни стени. 

Изложени са известни от Еврокод постулати (валидни проверки за бeзгредови плочи на 

продънване: по периферията на вертикалния носещ елемент и по контролен периметър) и са 

дадени практически насоки за конструирането при такива обекти (начини на армиране - вид 

на армировъчните пръти и усилвания - при необходимост). Анализирани са: същност на 

проверките на продънване, конструиране (избор на вид напречна армировка- изчисление и 

аранжиране), конструиране и моделиране на капители, изчисление и конструиране на долна 

армировка при области, подложени на продънване. Числено, с помощта на специализиран 

софтуер, базиран на работа по Метода на крайните елементи, са решени примери на 

строителни конструкции, при които продънването е ясно изразено. Съставени са четири броя 

изчислителни модели на гредова конструкции: без вътрешни опори (чисто гредово решение), 

с колона вътре в полето на плочата (греди околовръст, вътрешна колона), с конструктивна 

стена в полето на плочата (греди околовръст, вътрешна конструктивна стена) и с колона с 

капител (греди околовръст, вътрешна колона с капител). Дадена е обобщена оценка за 

влиянията в плочата: огъващите моменти (положителни и отрицателни), усукващите моменти, 

провисването, опорните реакции и влиянията (огъващи моменти) в гредите. По принцип, 

резултатите са очаквани от гледна точка на теорията на Стоманобетона, затова проведения 

анализ е определен като доказателствен. Описани са т.нар. частни случаи, които са често 

срещани в строително-конструктивното проектиране: съдействащи/ефективни широчини при 

греди, част от конструкцията на безгредова плоча, пространствено моделиране на строителни 

конструкции в среда на програмен продукт по МКЕ - оценка от гледна точка на проектанта за 

отчитане или не на рамково действие между елементите, т.нар. равностойни греди - анализ и 

конструиране при връзката между тях. Описана е итерационна процедура за изчисление и 

конструиране на усилване на областта, подложена на продънване със стоманени профили, за 

която е дадена блокова схема за оразмеряване. Докладът е придружен с: формули и фигури 

(схеми). Посочена е използвана литература по съставяне на статията. 

 

PUNCHING IN INTERNAL FIELDS OF R.C. BEAM PLATES 
 

Svetozara Tateva, Stanislav Tsvetkov 

 

Summary 

This report is shown punching phenomenon in internal, local leaning on R. C. beam plates of 

columns and / or structural walls. Exposed are known from Eurocode postulates (valid checking for 

beamless plates, punching shear at the periphery of the vertical supporting member and perimeter for 

control) and gives practical guidance on the design for such objects (forms of reinforcement-type 

rebar and effort-if necessary). Analyzed are: the nature of verifications, design (choice of type of 
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transverse reinforcement- analysis and design), design and construction of head (arch.) calculation 

and design of bottom reinforcement in areas subjected to punching shear. Numerically with the help 

of specialized software based on work by the Finite Elements Method are solved examples of 

structures in which punching is clearly. Composed four computational models of structures: without 

internal supports (real beam solution), with a column in a field plate (round beams, internal column, 

wall in plate (round beams, interior design wall) and column with head (round beams, internal 

column with head). An assessment is summarized of the effects in the slab: bending moments 

(positive and negative), torsion moments, deflection, the supporting reactions and effects (bending 

moments) in the beams. In general, the results are expected in terms of the theory of Reinforced 

Concrete, so the analysis is evidence. Described are called. private cases, which are common in 

construction and structural design: effective widths in beams of the structure of the concrete 

beamless slab, spatial modeling of structures in the software for FEM-evaluation in terms of the 

designer reporting framework action between the elements, so called. equivalent beams and design in 

the connection between them. Described is the procedure for the calculation and design of the 

amplification of the area subjected to punching with a steel profile, which is a block diagram of a 

calculation procedure. The report is accompanied by: formulas and figures (schemes). Is referred to 

the literature in preparation of the article. 

 

При някои архитектурни решения (възможни са следи от някакъв исторически стил), 

конструирането на колони и/или стени в полетата (например и от гледна точка на сеизмичната 

устойчивост), затворени между гредите на гредовите плочи, водят до факта, че вертикалните 

елементи (ВЕ) представляват локални опори на плочата в областта (Фиг. 1). 
 

   Фигура 1 – Кофражен план 
 

За изчисляването на такива конструкции е необходим специализиран софтуер на базата 

на Метода на крайните елементи. Тогава, чрез него - директно от площите на армировката или 

на базата на огъващите моменти, се покриват получените изолинии, като се прави оценка, 

съгласно конструктивните изисквания и технологията на изпълнение. 

Затова, задължително трябва да се направи проверка на продънване, както при 

безгредовите плочи [3]: 

- по периферията на ВЕ, за достатъчност на опорното сечение: 

 

  Ed cd 0 m1 .V 0,25.f .u .d   
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- проверка за носеща способност на бетона по контролен периметър: 
 

  Ed Rd,c m 12 .V v .d .u   
 

Начинът на армиране на плочата се избира от инженера-конструктор. Методите са: 

армиране само с прави пръти (долна армировка и усилители - горна) или с прави и огънати 

пръти (редуване), както и допълнителни усилители [2]. 

При армиране на полета с дължина L ≥ 5,0 (5,5) m, ивицата следва да се усили, точно над 

ВЕ, като армировката там се сгъсти - долна и горна армировки (необходимо е прецизно 

детайлиране в такива зони за яснота при конструирането Фиг. 2): 

 

 

Фигура 2 – Схема на армиране в едната посока 

 

Забележки:  

1. При проектиране на колона (c = min 25 cm) или конструктивна стена (c = min 50 cm) в 

полето на плочата, при конструирането на армировката, при вариант - прави + огънати пръти- 

за огъването на плочата, трябва да се внимава с аранжирането на огънатите пръти, като 

същите не трябва да достигат до ВЕ: 
 

 

Фигура 3 

2. Усилители - горна армировка, преминаващи от съседни полета, също не трябва да 

прекъсват в самите ВЕ. 

3. При проектиране на конструктивна стена в полето на плочата, при конструиране на 

горната армировка се обръща особено внимание на армирането на усилваните участъците 

(крайни усилени зони на носещите стени), съгласно анализа и конструктивни мерки. 

Наличната горна армировка, в двете посоки, пресичаща ВЕ, се начислява като процент 

на армиране при извършваните проверки- [3]. 

При неудовлетворяване на проверките на продънване, следват: 

- увеличаване класа на бетона (ако това е икономически рентабилно); 

- увеличаване дебелината на плочата (ако архитектурното решение позволява); 

- промяна (увеличаване) на геометричните размери на ВЕ (ако архитектурното решение 

позволява); 

- конструиране на напречна армировка (ако плочата има минимална дебелина 200 mm): 
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  out 1Ed
out

out 1Rd,c m

u u НЕ е необходима напречна армировка.V
3 u

u u конструиране на напречна армировка или капителv .d

 
 

 
 

 огънати пръти (кобилици):   sw m4 2.d  

 стремена:   sw m5 2.d  

 дюбели:   sw m5 2.d  

 и др. 

  sw m6 a 1,5.d   
 

- конструиране на стоманобетонен капител (ако архитектурното решение позволява). 

Препоръчително е той да бъде с квадратна (правоъгълна) форма, тип - висок капител, 

като, ако е необходимо орнаментиране, то да бъде чисто декоративно с подходящи 

материали (относно натоварването му); 
 

  out
m

u
7 r 2.d

2.
 


 

 

При въвеждане на капител в програмен продукт за анализ по МКЕ, сумата от дебелината 

на плочата и височината на капитела оформят т.нар. дебела плоча, собственото й тегло се 

определя по формулата: 
 

  2oV.
8 G , kN / m

A


   

 
 

- и др. (например: скари или рамки от стоманени профили). 

 

Забележки: 

1. При конструиране на напречна армировка се конструира и долна армировка, 

закотвена или преминаваща непрекъснато през ВЕ: 
 

  x y Ek
s s

yk

V
9 A A

f
   

 

2. Изчислителните процедури за необходима площ на армировката и нейното 

аранжиране, както и конструирането на капители, са изложени в [3]. 

 

Съгласно Фиг. 1 са извършени 4 бр. анализи (Фиг. 4) с помощта на пр.пр. Tower: 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Фигура 4 – Изчислителни модели: a) № 1; b) № 2; c) № 3; d) № 4 
 

Резултатите от параметричните анализи са нанесени в Табл. 1: 
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Таблица № 1 – Обобщени резултати 
 

Вариант 
Огъващи моменти Усукващи 

(+) (-) моменти 

Чисто гредово решение max - в полето  
max - при крайните 

опори 

Греди околовръст, вътрешна 

колона  
 max - колона  

Греди околовръст, вътрешна 

конструктивна стена 
 

max - конструктивна 

стена 
 

Греди околовръст, вътрешна 

колона с капител 
 max - в колоната max - в капитела 

 

Вариант Провисване Опорни реакции 

Чисто гредово решение max - в полето  

Греди околовръст, вътрешна 

колона  
 max - колона 

Греди околовръст, вътрешна 

конструктивна стена 
 max - конструктивна стена 

Греди околовръст,  

вътрешна колона с капител 
max - извън капитела max - колона с капител 

 

Наблюдават се пренебрежимо малки (нищожни) усукващи моменти в гредите, при 

всички разработени изчислителни модели. При модели № 1 и № 3, огъващите моменти 

са максимални в дългите греди, а при модели № 2 и № 4, огъващите моменти имат 

максимални стойности в дългата и къса греда (перпендикулярни), /дясно ориентирани, 

спрямо моделите/. 
 

ЧАСТНИ СЛУЧАИ:  

1. Определянето на съдействащата широчина на плочата за огъващи моменти, за греда 

(част от Безгредова плоча - при/безконзолен участък) се определя съгласно [5], но към 

широчината на гредата се прибавя не повече от 2.hf от едната страна на сечението. 

2. При съставяне на изчислителен модел по МКЕ или анализ на ръка, авторът може да 

прецени т.нар. съвместна работа и този фактор да не се вземе предвид. Това означава, 

че при един пространствен, 3D-модел, гредите и колоните няма да бъдат свързани в 

корави възли (и следователно няма да образуват затворени пространствени рамки). 

Обоснование: В този случай се разчита на по-малка съдействаща широчина на сечението 

на плочата, заради работата на отделните елементи. 

3. При изчислението на греди, „на ръка” (чрез сваляне на товари), спорен стои въпроса 

при контакта между равностойни греди (с еднакви височини). По преценка, може 

едната греда (спрямо опорните й условия) да натоварва другата с опорна реакция 

или да представлява опора (еластична - пружина). И в двата случая се търси 

адекватна оценка на състоянието, както за самия анализ-конструиране, така и за 

приближаване към действителната работа на конструкцията. 

Поемането на опънните напрежения (предаване на опорна реакция) при равностойни 

греди може да се осъществи чрез конструирането на стремена - гъсто аранжирани от 

всички страни на възела. 
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Изчислителна процедура по ACI - 318 за конструиране на Shearhead в плочата при 

колона 

 

Фигура 5 – Стоманен капител - Shearhead 

(кръстосани, под 90 градуса I - профили) 

 

Целта на метода е: плочата преди стоманения капител да достигне своя капацитет. 

Изискват се итерационни решения (Фиг. 6) за достигане до икономично решение. 

Прави се оценка за дължината на профилите. 
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Фигура 6 – Блокова схема за оразмеряване 
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Означения: 

u’ – контролен периметър /оформя се фигура „ромб”/ на областта; 

Lv – крило (дължина, измерена от оста на колоната до края на стоманения профил); 

х – височина на натисковата зона; 

A, h – площ и височина на стоманения профил; 

n – брой рамена на капитела; 

Mv – момент над опората, който се поема от структурата и може да се приспадне от 

момента, който горната армировка на плочата поема. 

Останалите означения са същите, както в [1], [2], [6] и Еврокод 3. 
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ВЛИЯНИЕ НА ПРЕМАХВАНЕ И ЗАМЯНА НА ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ 

КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО НА 

КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА 

 

Александър Трайков 
1
, Таня Чардакова 

2
 

 

Резюме 

В доклада са разгледани ефектите от премахването на определени главни и 

второстепенни конструктивни елементи от съществуваща промишлена сграда със сглобяема 

стомано-стоманобетонна конструкция. Промените в конструкцията се извършват по 

технологични причини. Разгледано е предложено решение за замяна на главните елементи. 

Проведено е пълно изледване на конструкцията преди и по време на измененията, както и 

след усилването. На база на проведения анализ на резултатите са отправени препоръки 

относно бъдещето на конкретната конструкция. Накрая са направени някои общи изводи, 

отнасящи се до подхода при оценка на състоянието на конструкцията на съществуващи 

сгради. 

 

INFLUENCE OF REMOVAL AND REPLACEMENT OF PRIMARY AND 

SECONDARY STRUCTURAL ELEMENTS ON THE BEHAVIOUR OF 

THE STRUCTURE OF AN EXISTING INDUSTRIAL BUILDING 

 

Alexander Traykov 
1
, Tanya Chardakova 

2
 

 

Abstract 

The effects from the removal of particular primary and secondary structural elements from 

existing industrial building with prefabricated composite steel and reinforced concrete structure are 

considered in this paper. The interventions are due to technological reasons. A proposition for the 

replacement of the primary elements is considered. A complete structural investigation is carried out 

before and during the interventions, as well as after the strengthening. Recommendations concerning 

the future of the building, based on the analysis of the results, are formulated. Finally, some general 

conclusions on the approach to the assessment of the condition of existing building’s structures are 

drawn. 

 

1. Въведение 

В строителната практика често се налага премахване на различни главни и 

второстепенни конструктивни елементи, по причини, които не са свързани с работата на 

конструкцията, а с експлоатацията на сградата. Такава промяна винаги трябва да е 

съпроводена с оценка на влиянието ѝ върху конструкцията, както на локално ниво (оценка на 

отделните елементи), така и на глобално ниво (оценка на цялостното поведение на 

конструкцията). 

В тази статия е разгледан един такъв конкретен случай от българската строителна 

                                                           
1
 доц. д-р инж. A. Трайков, УАСГ, кат. „Строителна механика”  

Assoc. Prof. Eng. А. Traykov, PhD, UACEG, Dep. “Structural Mechanics”, e-mail: avtraykov@gmail.com 
2
 инж. Т. Чардакова, докторант, УАСГ, кат. „Масивни конструкции” 

Eng. T. Chardakova, Ph.D. student, UACEG, Dep. “Reinforced Concrete Structures”, e-mail: tanq_chardakova@abv.bg 



 Международна научна конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна 

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

11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria 

 

531 

практика. Разгледаната сграда има функция на склад за насипни материали и е част от 

производствен комплекс, намиращ се на територията на България. От построяването ѝ през 

седемдесетте години на XX век до настоящия момент сградата се използва активно по 

предназначение.  

По технологични причини в един от блоковете на сградата е необходимо да бъдат 

направени отвори, като за целта трябва да бъдат премахнати част от стенни панели, поемащи 

натоварването от складиран материал, както и две вертикални стоманени връзки. Тъй като 

последните имат съществено значение за глобалното поведение на сградата, те ще бъде 

заменени с нови стоманени връзки, които ще бъде разположени в съседните отвори на 

съответните надлъжни рамки. 

 

2. Кратко описание на конструкцията и въздействията върху нея. 

Основната конструкция се състои от двуотворни рамки в напречно направление и 6-

отворни рамки с вертикални стоманени връзки в надлъжно направление по оси I, VIII и Ж 

(фиг. 1). Напречните рамки са с отвори съответно 34 m и 9,65 m. Отворът в надлъжно 

направление е 6m. Рамката се състои от виренделови стоманобетонни колони до нивото на 

подкранов път по оси I и VIII, стоманобетонни колони с правоъгълно напречно сечение по ос 

Ж до технологична площадка на кота +19,20 и стоманени колони над тях, върху които стъпва 

стоманена покривна конструкция (ферми, укрепващи връзки, столици). 

 

 
Фиг. 1 Напречен разрез на конструкцията 

Стенните панели се състоят от стоманобетонни греди и плочогредово сечение (ребрата 

са от външната страна на сградата), свързани чрез закладни части към колоните. По височина 

са разположени 9 панела от кота +1,70 до кота +8,00. 

Предвижда се премахването на панелите в 2 междуосия по ос I и в три междуосия по ос 

VIII, както и стоманените връзки по оси VIII и Ж. 

Основните въздействия върху конструкцията са както следва: 
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 собствено тегло на конструкцията, фасадна и покривна обшивка 

 технологичен прах 

 експлоатационен товар върху технологична площадка 

 експлоатационен товар върху недостъпен покрив 

 сняг 

 въздействия от два мостови крана 

 въздействие от складиран материал 

 ветрово въздействие 

 сеизмично въздействие 
 

3. Изчислителни модели за оценка на влиянието от премахване и замяна на главни 

и второстепенни конструктивни елементи. 

Конструктивният анализ е осъществен по метода на крайните елементи в среда на 

програма SAP2000. За тази цел конструкцията е дискретизирана, като са използвани прътови 

елементи.  

Създадени са четири различни модела: 

 M1 представящ съществуващия блок (фиг. 2-5); 

 M2 представящ блока след плануваното премахване на панели; 

 M3 представящ блока след плануваното премахване на панели и една вертикална връзка; 

 M4 представящ съществуващия блок след плануваното премахване на панели и една 

вертикална връзка и добавянато на нова връзка (фиг. 3-5). 

Всеки от моделите се състои от над 2100 прътови елемента. 

Колоните са моделирани запънати на ниво горен ръб фундамент.  

Сечението на плътните части на колоните се променя равномерно по височина. В модела 

сечението се изменя стъпаловидно, като са спазени ексцентрицитетите на отделните части 

спрямо основните оси.  

Виренделовите колони са моделирани като всяка хоризонтална и вертикална част е 

представена с отделен прътов елемент. В местата на стъпване на греди върху колоните, където 

хоризонталните части са закоравени, е отчетено влиянието на закоравяването върху 

вертикалните части. 

При моделирането на металните части на колоните е отразено наличието на отвор в тях. 

 

 

 

 

а)        б) 

Фиг. 2 Модел М1: а) пространствен изглед на числения модел на конструкцията; 

б) напречен разрез 
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а)        б)  

Фиг. 3 Разрез по ос I: а) Модел М1; б) Модел М4 

 

а)        б)  

Фиг. 4 Разрез по ос VIII: а) Модел М1; б) Модел М4 

а)      б)  

Фиг. 5 Разрез по ос Ж: а) Модел М1; б) Модел М4 
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Покривната конструкция е моделирана като ставно-прътова система, с изключение на 

поясите на фермите, които са отразени като непрекъснати (в съответствие с детайлирането на 

възлите съгласно оригиналната проектна документация). За диагоналите от Х-връзки е 

освободено и усусквателното преместване в единия край на пръта. Тъй като за тези елементи 

е възможно изкълчване, техният модул на еластичност е намален на половина. Същото важи и 

за вертикалните Х-връзки. Сечението на последните се състои от два П-профили, свързани с 

планки или L-профили. В модела те са представени с кутиеобразно сечение, като наличието 

на съединяващи планки е отразено като равномерно разпределено по дължина на елемента. 

Фермите и подкрановите греди са моделирани като ставно подпрени върху колоните. 

Столиците са моделирани като непрекъснати греди, тъй като снаждането на отделните 

елементи според оригиналната документация става в полето, в местата на приблизително 

нулиране на моментите. 

Панелите са моделирани като ставно свързани към колоните. 

Всеки краен прътов елемент от програмата, с който са моделирани елементите на 

фермите, връзките, колоните и гредите, има по 6 степени на свобода за всеки от възлите си.  

Диафрагменото действие на площадката на кота +19,20 е отчетено чрез ограничение на 

съответните възли. 

Всички въздействия (изброени по-горе), както и техните комбинации, са въведени в 

съответствие с изискванията на [1] и [4]. Всички въздействия са въведени като статични, с 

изключение на сеизмичното, за което е използвана предвидената в нормите методика. 

Направено е сравнение на резултатите от четирите модела от модалният анализ, както и 

на преместванията от комбинации SLS и сеизмична (Табл. 1). За модел М4 са направени 

оразмерителни проверки съгласно [2] и [3] на всички елементи - фундаменти, колони, 

вертикални връзки, подкранови греди, ферми и покривни връзки, столици, стенни панели. 

Обобщение на резултатите е дадено в следващата точка. 
 

Табл. 1 Максимални премествания на конструкцията 

на ниво долен ръб покривна конструкция 
 

Mодел 
U-х U-у U-z 

mm mm mm 

M1 -11,9 -61,6 -4,1 

M2 -18,4 -45,3 -3,4 

M3 -29,1 -47,7 -3,5 

M4 -16,4 -45 -3,4 
 

Табл. 2 Собствени периоди за различните модели 

Mодел 
T1 T2 T3 

s s s 

M1 1,74 1,27 0,98 

M2 1,73 1,11 0,98 

M3 2,25 1,41 1,09 

M4 1,65 1,10 0,89 

 

4. Анализ на резултатите и препоръки. 

На база на получените от анализа резултати могат да бъдат направени следните 



 Международна научна конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна 

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

11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria 

 

535 

заключеия: 

 Модалният анализ показва, че плануваното премахване на стенни панели няма да 

намали общата коравина на сградата значително, за разлика от премахването на 

вертикални връзки, което увеличава първият собствен период с около 30%. 

Добавянето на нови връзки ще възстанови сградата до първоначалното ѝ състояние.  

 Определящи са първите три собствени форми. Първият период е в допустими граници 

– 1,65s. Той отговаря на транслация в надлъжно направление. Вторият и третият 

период са със стойности близки до тази на първия. Те отговарят на транслация в 

напречна посока и ротация съответно. 

 Преместванията в надлъжна посока се увеличават с до 20% при премахването на 

панелите. При премахването на връзки, обаче, преместванията се увеличават до 3 

пъти. След добавянето на нови връзки, деформативността на сградата се възстановява 

до началното си състояние. 

 Числените резултати показват, че повечето оразмерителни проверки са удовлетворени 

с няколко изключения. Този факт трябва да бъде взет под внимание при решението за 

бъдещата употреба на сградата и способността ѝ да се съпротивлява на 

изчислителните товари. Физическото състояние на елементите трябва да се оцени за 

всеки един случай. Също така, в случай на бъдещо усилване на конструкцията, трябва 

да се проведе по-точен анализ, като се определи действителното детайлиране и 

натоварване на елементите. 

На основата на тези заключения, могат да бъдат направени следните препоръки: 

 Панелите могат да бъдат премахнати без нужда от допълнителни строителни намеси. 

Това няма да повлияе на общото поведение на конструкцията значително. 

 Стоманените връзки могат да бъдат премахнати само след монтажа на нови връзки. 

Конструкцията не бива да остава без вертикални връзки по която и да е от осите I, 

VIII и Ж за никакъв период от време. 

 Тъй като конструкцията е издържала проверката на времето без значителни повреди, 

няма нужда от други незабавни укрепителни и усилващи работи. 

 Въпреки това, тъй като действащите нормативни изисквания не са напълно 

удовлетворени, при случай на модернизация на сградата или оборудването трябва да 

бъде направен по-подробен анализ на конструкцията, включително подробна 

инспекция на всички главни елементи и ако има нужда да се предприеме 

възстановяване или усилване на сградата. 

 

5. Изводи 

 При оценка на съществуващи сгради трябва да бъдат съблюдавани промените в 

нормативната база, настъпили във време след проектирането ѝ. По правило 

изискванията на съвременните норми са по-строги в сравнение с по-старите. Това се 

отнася както за стойностите на въздействията, така и за изчислителните проверки. 

Само за последното десетилетия бяха направени някои значителни промени в 

нормативната база. 

 Ако изчислителните проверки за определен конструктивен елемент, базирани само на 

получените числени резултати не удовлетворяват изискванията на нормите, не е 

задължително да се усилва този елемент според сега действащите норми. Решението 

за усилване трябва да бъде взето след други съображения, главно реалното състояние 

на елементите. И обратното – ако някои конструктивни изменения, отнасящи се до 

промяна на коравината или увеличаване на товарите са проектирани за 
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съществуващата конструкция, изчисленията и оразмерителните проверки на цялата 

конструкция ще бъдат извършени още един път, за да се докаже съответствието с 

изискванията със сега действащите норми на всеки конструктивен елемент. 

 При използване на входни данни от оригинална проектна документация, винаги 

трябва да се взема под внимание възможни несъответствия с реално изпълнената 

конструкция. При необходимост от точна оценка на конструкцията, трябва 

предварително да бъде извършено подробно обследване. 
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МОДЕЛИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ С 
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Резюме 

Разработен е тримерен модел на регулярна в план 4-етажна сграда със сутерен, подпряна 

еластично. Натоварването върху създадения изчислителен модел е реализирано в два 

варианта. При първия вариант товарните състояния са дефинирани по обичайния за 

проектирането на сгради начин - конструкцията е моделирана като изпълнена и натоварена с 

експлоатационни товари, без да се очита последователността и времето за изграждане. 

Получени са преместванията и са показани усилията за конкретни елементи в характерни 

места на конструкцията. При втория вариант е отчетена етапността на изпълнение и 

въвеждане в експлоатация на сградата. Проследено е влиянието на етапите на строителство 

върху преместванията и усилията в основните конструктивни елементи: плочи, греди и 

колони. 

Сравнени са резултатите при двата двата варианта на статичен анализ на конструкцията 

и са направени изводи за влиянието на отчитането на процеса на изграждане върху 

поведението на строителните конструкции. 
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Abstract 

A three-dimensional model of a regular in plan 4-storey building with basement is developed. 

Foundation slab is supported with spring supports. Two types of loading on the established 

computational model are considered. In the first one loading cases are defined in a way, usual of the 

building design - the structure is modelled as entirely constructed and loaded with operating loads 

without taking into account the sequence and time of construction. Displacements are obtained and 

forces are shown for specific elements at specific areas/points of the structure. The second type of 

loading considered takes into account the stages of construction of the building. The impact of the 

construction stages is tracked on the displacements and forces in basic design elements: slabs, beams 

and columns. 

The results of the static structural analysis obtained according both of the loading types are 

compared and conclusions about the effect of accounting for the construction process on the 

behaviour of structures are drawn. 

 

1. Въведение 

Установена практика е конструкциите да се изследват, а техните елементи да се 

изчисляват и оразмеряват, като построени изцяло и натоварени с експлоатационни товари без 

да се отчита влиянието от последователността и времето за изграждане на конструкцията. 
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Изключение правят някои мостови, сглобяеми конструкции и такива със сложна геометрия, за 

които в част от нормите има само скромни препоръки. За всички останали строежи това 

изследване се извършва по преценка на проектант-конструктора. В статията е разгледана 

„конвенционална” офис сграда с магазини на партерното ниво. Проведеният анализ показва, 

че дори в наглед обикновена регулярна конструкция има елементи, които са чувствителни към 

отчитане на последователността на изграждане.  
 

2. Описание на конструкцията и натоварването 

2.1. Описание на конструкцията 

Разгледана е шестетажна сграда с размери в план 18/45 м със сутерен (кота -3,50) и 

етажна височина 3,5 м в магазинната част (коти 0,00; +3,50) и 3м на етажите с офиси (коти 

+6,50; +9,50; +12,50; +15,50 и +18,50). Конструктивните схеми на етажните плочи са показани 

на фиг.1 до фиг.3.  

 

 

 

Фигура 1: Конструктивна 

схема кота  +3,50 

Фигура 2: Конструктивна 

схема кота  +6,50 

Фигура 3: Конструктивна 

схема коти  +9,50; +12,50 
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Фигура 4: Конструктивна схема кота  +15,50 

 

Фигура 5: Конструктивна схема кота  +18,50 

Плочите са с дебелина 20 cm и 16 cm в отделните полета. Носещата конструкция е 

стоманобетонна скелетна. Сградата е регулярна в план. Колоните и гредите оформят рамки в 

надлъжно и напречно направления. Основните колони и тези започващи от кота +6,50 са с 

размери 40/40 cm, ригелите в надлъжно направление на коти 0,00; +3,50 и +6,50 са с размери 

25/70 cm, всички останали са – 25/40 cm. По височина последният етаж е „прибран” навътре 

от фасадите, което определя нуждата от влагане на „насадени” в полета от плочата колони за 

подпиране на покрива с размери 25/25 cm (фиг. 4). Оформени са шайби с дебелина 25 cm с 

дължина и местоположение показани на схемата. Независимо от относително ниската си 

етажност е предвидено сградата да се фундира върху обща фундаментна плоча. Почвените 

условия са отчетени с коефициент на леглото 
3/20000 mkNks  . За изчисленията са ползвани 

характеристиките на бетон С25/30. 

 

2.2. Описание на натоварването 

Товарите са както следва: Собствено тегло на елементите (отчетено автоматично от 

програмата); Постоянен товар от настилки и мазилки (1,52 
2/ mkN ); Постоянен товар от 

зидове върху ригелите (14,62 mkN / ); Експлоатационен товар (3,0 
2/ mkN ); Сняг върху 

покривната плоча (2,0 
2/ mkN ).  

Предвидено е сградата да се изследва само за статично натоварване. Поради малкия 

ефект и липсата на значение за изследвания проблем някои видове натоварвания (като земен 

натиск върху сутеренните стени), не са отчетени. Тъй като получените резултати служат само 

за съпоставяне на двата варианта на отчитане на натоварването, 1 . 
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3. Изчислителен модел 

За моделиране на конструкцията и извършване на изчисленията е използван програмен 

продукт SAP2000 [1]. Етажните плочи и шайбите са моделирани с правоъгълни Shell елементи 

с размери на мрежата 50 cm в двете направления, а колоните и гредите чрез Frame елементи 

(фиг. 6). 

Фигура 6: 3D модел 

 

В изследването на разработения изчислителен модел е акцентирано на различни 

варианти на дефиниране на товарните състояния. Разгледани са два варианта:  

1. Товарите са зададени и комбинирани „конвенционално” – прилагат се едновременно 

върху идеализирана в голяма степен конструкция. Не са отчетени деформациите, които биха 

се получили от собственото тегло на елементите на конструкцията в процеса на 

строителството и обстоятелството, че останалите товари се прилагат върху конструкцията 

след реализиране на премествания вследствие на собственото тегло. В следващите таблици 

резултатите са показани под условното наименование COMBO. 

2. При втория вариант товарите (в случая зидове, довършителни слоеве и 

експлоатационен товар) се добавят към вече изпълнената и деформирала се под действието на 

собственото си тегло конструкция. В следващите таблици резултатите са показани под 

условното наименование STAGES. 

Товарните състояния и комбинациите от тях са еднакви и при двата вида задаване на 

натоварването.  

 

4. Анализ на резултатите и съпоставяне на решенията 

4.1. Премествания и усилия в плоча на к. +15,50 

Разгледан е участък от плочата върху който е „стъпила“ крайна насадена колона (НК), 

подпираща покрива. 

 

стойност разл. [%] стойност разл. [%] стойност разл. [%] стойност разл. [%]

STAGES -0,0017 15,90 18,15 28,56

COMBO -0,0033 36,56 38,00 70,9k.+15,50 48,48 56,51 52,24 59,72

v [m] Mx [kNm] My [kNm] N [kN] от колоната

 
 

Таблица 1: Вертикално преместване, огъващи моменти и продънваща сила в плоча под НК. 

От показаните резултати се забелязва значителна разлика в получаваните усилия и 
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премествания в елементите на конструкцията на последния етаж при двата начина на 

моделиране. 

 

4.2. Премествания и усилия греди 

Разгледани са две греди от надлъжните рамки на конструкцията. Греда 2 на кота +3,50, 

която поема усилията от прилежащите й полета от плочата на това ниво и Греда 2 на кота 

+6,50, която освен товарите от плочата поема и товарите от „насадените“ на това ниво колони 

от НК5 до НК9 вкл. 

От показаните резултати (Табл. 2) е видно, че в Гр.2 к.+3,50 няма осезаема разлика в 

преместванията и усилията при различното дефиниране на товарните състояния. Процентните 

разлики са малки, а разликите в усилията са пренебрежими. За разлика от нея Гр.2 на к.+6,50 

се показва като чувствителна към отчитането на етапите на строителство. При прилагане на 

различно дефинираните товарни състояния, разликите в преместванията са в рамките на 10-

17%, а тези в усилията варират в голям диапазон от 8-15% (в сечения над опорите) до 15-36% 

(за усилия в средни за полетата сечения). Забелязва се също и че отчитането на етапите на 

строителството оказва различно влияние върху различните усилия. Най-големи процентни 

разлики има при срязващите усилия, като по-големите стойности се получават от товарното 

състояние отчитащо стройтелните фази. 
 

стойност

разл. 

[%] стойност

разл. 

[%] стойност

разл. 

[%] стойност

разл. 

[%] стойност

разл. 

[%] стойност

разл. 

[%] стойност

разл. 

[%] стойност

разл. 

[%]

STAGES -0,0058 199,33 5,14 18,02 -0,0146 681,04 252,09 4,59

COMBO -0,0053 191,17 5,91 17,96 -0,0127 574,62 193,52 3,24

STAGES 368,00 226,58 28,11 881,53 443,56 3,86

COMBO 362,81 224,51 29,04 794,80 409,33 4,55

STAGES -0,0044 176,39 4,56 32,29 -0,0132 712,64 250,87 6,42

COMBO -0,0044 176,54 5,12 32,97 -0,0118 620,18 197,49 7,62

STAGES 356,65 225,23 35,59 846,60 440,28 9,15

COMBO 358,77 225,69 35,79 774,30 408,61 10,57

STAGES -0,0035 144,31 2,14 29,67 -0,0102 605,55 238,10 9,71

COMBO -0,0035 144,46 2,28 29,75 -0,0090 511,84 180,17 10,82

STAGES 358,53 227,38 34,09 850,26 443,79 9,53

COMBO 360,37 227,90 35,29 782,14 415,16 11,32

STAGES -0,0045 177,14 6,48 29,04 -0,0121 715,29 258,69 6,86

COMBO -0,0045 177,51 5,95 30,75 -0,0135 629,46 200,17 8,69

STAGES 351,89 219,31 27,06 880,03 445,54 5,00

COMBO 352,40 218,44 28,97 798,74 413,86 6,29

STAGES -0,0055 190,00 4,69 18,4 -0,0144 674,51 183,30 2,95

COMBO -0,0051 182,06 3,14 18,19 -0,0124 570,00 135,35 1,21

Греда 2 на к.+3,50 Греда 2 на к.+6,50

10,18 7,65 20,51

16,13 18,34 35,43 143,80

8,71 6,90 15,81

10,37 13,64 29,24 21,06

9,34 7,75 13,43

13,33 18,31 32,15 10,26

10,91 8,36 15,16

11,86 14,91 27,03 15,75

v [m] M [kNm] Q [kN] N [kN]

14,96 18,52 30,27 41,67

сеч.8 0,14 0,40 6,59

сеч.9 7,84 4,36 49,36 1,15

сеч.6 0,51 0,23 3,40

сеч.7 0,00 0,21 8,91 5,56

сеч.4 0,59 0,20 0,56

сеч.5 0,00 0,10 6,14 0,27

сеч.2 1,43 0,92 3,20

сеч.3 0,00 0,08 10,94 2,06

v [m] M [kNm] Q [kN] N [kN]

сеч.1 9,43 4,27 13,03 0,33

 
 

Таблица 2: Премествания и усилия в греди. Съпоставяне на 

двата варианта на дефиниране на товари. 

 
4.3. Усилия колони К6 и НК6 

Разгледани са две колони от конструкцията. К6 е колона, започваща от фундаментната 

плоча и завършваща на к.+18,50. НК6 е „насадена” върху Греда 2 на кота +6,50.  
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стойност

разл. 

[%] стойност

разл. 

[%] стойност

разл. 

[%] стойност

разл. 

[%] стойност

разл. 

[%] стойност

разл. 

[%]

STAGES

COMBO

STAGES 19,62 12,63 345 0,50 0,25 71

COMBO 17,40 11,41 445 0,78 0,28 7

STAGES 12,84 8,14 934 2,00 1,29 334

COMBO 7,69 4,47 1336 3,73 2,28 210

STAGES 11,59 7,49 1551 0,15 0,00 541

COMBO 6,92 4,55 1797 0,68 0,44 317

STAGES 17,26 9,71 2224 0,66 0,26 696

COMBO 12,40 6,80 2484 1,70 0,85 511

STAGES 10,28 6,28 3735

COMBO 9,70 4,69 3885

STAGES 3,97 2,21 4578

COMBO 9,91 4,41 4724

STAGES 3,68 0,16 5417

COMBO 3,46 0,11 5566

Колона К6 Колона НК6

77,94 100,00 70,66

61,18 69,41 36,20

35,90 10,71 914,29

46,38 43,42 59,05

M [kNm] Q [kN] N [kN]

k.-3,50 6,36 45,45 2,68

k.+3,50 5,98 33,90 3,86

k.0,00 -59,94 -49,89 3,09

k.+9,50 67,49 64,62 13,69

k.+6,50 39,19 42,79 10,47

k.+15,50 22,47

k.+12,50 66,97 82,10 30,09

k.+18,50

12,76 10,69

M [kNm] Q [kN] N [kN]

 
 

Таблица 3: Усилия в колони. Съпоставяне на двата варианта на дефиниране на товари. 
 

Показаните резултати дават представа за различното разпределяне на усилията при 

различно дефиниране на товарните състояния. Поради факта, че се разглежда решение само от 

статични вертикални товари, главно нормалните усилия са от значение за оразмеряването на 

колоните. М и Q са представени за илюстриране на тенденцията в преразпределянето на 

усилията. 

За К6 в зоната между коти -3,50 и +6,50 разликата в резултатите е пренебрежима (3-4%), 

нагоре разликите в усилията достигат до 30%, като отчитането на етапите на изграждане и 

натоварване облекчават колоната. По-големи усилия в К6 се получават при традиционното 

прилагане на товарите. Коренно различна е картината при съпоставянето на усилията в НК6. 

Отчитайки етапите на строителство, се получават непренебрежимо го-големи усилия (36-

70%), като по-големите стойности са получени при поетапно товарене на конструкцията. 

 

4.4. Премествания и усилия във фундаментната плоча 

Няма значими разлики в преместванията (2-5%) и усилията (2-6%) във фундаментната 

плоча. Това следва да покаже, че фундаментната плоча не се влияе от етапите на 

строетилство, а само от окончателната големина, вида и местоположението на товарите и 

конструктивните елементи над нея. 

 

5. Заключение 

Отчитането на последователността на изграждане на дадена конструкция оказва 

непренебрежимо влияние върху преместванията и усилията в конструкцията. Това влияние е 

различно върху различните елементи, както и върху различните усилия в едно и също 

сечение. Отношение към това имат, освен вида на елемента, още и вида на строителния 

материал, геометрията на конструкцията, вида и последователността на натоварването. От 

разгледаната конструкция е видно, че в някои елементи като етажните плочи (без полетата с 
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насадени колони), фундаментната плоча, гредите, които поемат товари само от плочите, 

отчитането на етапите на строителство не оказват осезаемо влияние. Но при други елементи - 

например колоните, както и при всички конструктивни елементи, поемащи натоварване от 

насадени върху тях други елементи, получаваните разлики в резултатите са значителни, което 

показва, че изследване на конструкциите с отчитане етапите на строителство трябва да се 

извършва и такова изследване не може да бъде пренебрегнато. Разликите в големините на 

преместванията и усилията в основни носещи елементи следва да се отчитат. 
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Резюме 

Устойчивото проектиране на конструкциите добива все по-голяма значимост и 

постепенно навлиза като неразделна част в много съвременни стандарти и документи. 

Подовите конструкции, освен че представляват основна част от цялата конструкция, 

предоставят много широки възможности, при правилното им проектиране, да се получат 

устойчиви конструктивни решения за цялата сграда. 

В тази статия са разгледани някои от най-често прилаганите монолитни стоманобетонни 

подови конструкции в светлината на изискванията за устойчиво проектиране на 

конструкциите. Различните типове подове са сравнени според количеството материали, 

вложени в тяхното изпълнение и технологичната енергия, необходима за изграждането им, 

възможностите за ефективна вентилация, топлоизолация и звукоизолация, деформативността 

им, дълготрайността им и необходимостта от поддръжка, както и възможностите за бъдещи 

преустройства. Коментирана е важността на отделните критерии и са предложени тежестни 

коефициенти за обща оценка на подовите конструкции по отношение на устойчивото 

развитие. Решен е прост числен пример с различните типове подови конструкции и е 

направено числено сравнение на базата на основните критерии и предложените тежестни 

коефициенти. 
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Abstract 

In the last years the importance of sustainable design becomes more and more pronounced and 

it gradually infiltrates many codes and standards. Floor structures represent significant part of the 

structures of buildings. Also, there are a number of possibilities for improving the sustainability of 

the whole structure by proper design of the floor structures. 

The most commonly used RC floor structures are considered in this paper from the point of 

view of their sustainability. Different floor types are compared, based on the quantity of the materials 

and technological energy, necessary for their construction, the possibilities they present for effective 

ventilation, acoustic and thermal insulation, their stiffness, durability and the required maintenance, 

and their adaptiveness for future reconstructions. The importance of the different criteria is 

commented and weight factors for the assessment of the sustainability of the floor structure are 

suggested. A simple numerical example is solved with different floor types, based on the proposed 

criteria and weight factors and comparison of the results is presented. 
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1. Общи положения 

Устойчивото проектиране на конструкциите добива все по-голяма значимост и 

постепенно навлиза като неразделна част в много съвременни стандарти и документи.  

Цялостното (интегрално) проектиране на сградите е насочено към минимизиране на 

вредните въздействия върху околната среда и минимизиране на консумацията на природни 

ресурси, като успоредно с това се създават условия за подобряване на качеството на живот. 

Този начин на проектиране е базиран на интегрално решение на всички конструктивни 

елементи на сградата в светлината на целия й жизнен цикъл.  

Подовите конструкции, освен че представляват основна част от цялата конструкция, 

предоставят много широки възможности, при правилното им проектиране, да се получат 

устойчиви конструктивни решения за цялата сграда. 

 

2. Сравнителен анализ на някои най-често прилаганите в България типове 

междуетажни подови конструкции 

За целите на излседването е решен числен пример с едни от най-често срещаните подови 

конструкции в България, а именно: еднопосочно армирана гредова плоча, кръстосано 

армирана плоча, плоча с плоски греди, касетирана плоча, безгредова плоча и безгредова плоча 

с удебеляване (Фиг. 1). Решава се от едно и също вътрешно поле от подова конструкция с 

осови размери 600/600 cm. Постоянните въздействия се състоят от собственото тегло на 

конструкцията (изчислява се за всяка от конструкциите) и допълнително натоварване от 

финиши с характеристична стойност 1,5 kN/m
2
. Експлоатационните въздействия са с 

характеристична стойност 3 kN/m
2
 плюс 1,2 kN/m

2
 за леки преградни стени. Използваните 

материали са бетон С25/30 и стомана В500. Класът по въздействие на околната среда е ХС1, а 

по дълготрайност - S4, намален на S3 за плочи. Приетото номинално бетонно покритие е 

20mm. Височините на елементите са определени така, че да е осигурено провисване в рамките 

на допустимото. Оразмерени са както плочите, така и гредите от отделните подови 

конструкции. Определени са количеството на бетона (приведена височина), кофража и 

армировката за 1 m
2
 от конструкцията. На тази база са определени и вложената енергия и 

отделеният въглероден диоксид в процеса на производство на крайния продукт (в случая 

подовата конструкция). За целта, поради липса на подобни данни за България, са използвани 

единични количества според [1]: вложена енергия 1,11 MJ/kg бетон и 24,6 MJ/kg стомана, 

отделен въглероден диоксид 0,159 kg/kg бетон и 1,71 kg/kg стомана. Количествата са 

определени чрез оценка на жизнения цикъл от началото на производството до влагането на 

материалите и при предпоставката, че 40% от стоманата е рециклирана. За целите на 

сравнението е определен относителен екологичен отпечатък по формула (1). Резултатите са 

обощени в Табл. 1. 

 

  2,ii
i

i 2,i

COВE1
1         OEO

2 ВE CO

 
  
 
  

, 

 

където: 

iOEO  е относителният екологичен отпечатък на i-ти тип конструкция; 

iВE  е вложената енергия за i-ти тип конструкция; 

2,iCO  е отделеният въглероден диоксид за i-ти тип конструкция. 
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Табл. 1 Количества материали и екологичен отпечатък 

на разглежданите типове подови конструкции 

 

Тип подова конструкция 

приведена 

дебелина 
стомана кофраж 

вложена 

енергия 

отделен 

CO2 
относителен 

екологичен 

отпечатък m kg/m
2
 m

2
/m

2
 MJ/m

2
 kg/m

2
 

Еднопосочно армирани 

полета 
0,170 17,64 1,402 907 98 0,133 

Безгредова плоча с 

удебеляване 
0,207 20,51 1,016 1079 117 0,158 

Кръстосано армирани полета 0,238 19,90 1,138 1150 129 0,171 

Касетирана плоча 0,236 20,28 - 1154 128 0,171 

Плоча с плоски греди 0,241 20,17 1,091 1165 130 0,173 

Безгредова плоча 0,280 20,51 1,000 1282 146 0,193 
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Фиг. 1 Излседвани конструкции: а) система еднопосочно армирани полета; 

б) кръстосаноармирано поле; в) плоча с плоски греди; г) касетирана плоча; 

д) безгредова плоча с удебеляване; е) безгредова плоча 

 

Освен екологичният отпечатък, за устойчивото проектиране имат значение също и 

икономическите показатели (преки и косвени разходи за изграждане и поддръжка, както и 

възможностите за възвръщаемост), както и въздействието върху обществото (социални 

показатели). Икономическите показатели не се разглеждат в тази статия. По отношение на 

въздействието върху обществото, все още няма общоприета количествена оценка, а се 

придават субективни оценки по всеки от приетите показатели. В този случай са разгледани 

изолационните качества на конструкцията, деформативността ѝ и архитектурната ѝ 

флексабилност. За различните показатели са дадени оценки между 0 и 1, където 0 е най-

благоприятната оценка. Общата сума от оценките по даден показател за различните типове 

конструкции е 1. Оценката на изолационните качества е приета според минималната дебелина 

на конструкцията (по-голяма дебелина осигурява по-добра изолация, съответно получава по-

благоприятна оценка). Оценката на деформативността е приета според отношението "отвор-

полезна височина", статическата схема и вида на опорните елемнти. Крайната оценка се 

базира на оценките по различните показатели и тежестните коефициенти за всеки показател, 

които тук са приети 1 (всички показатели имат еднаква тежест). Резултатите са показани в 

Табл. 2. 

На база на дадените оценки за екологичен отпечатък, икономически и социални 

показатели, може да се даде обща оценка по отношение на устойчивото проектиране. Поради 

липсата на икономическа оценка, както и на оценка на екологичния отпечатък на 

конструкцията за периода на експлоатация и разрушаване, тук не е дадена такава обща 

оценка. Интересно е да се отбележи, че най-благоприятното от социална гледна точка 

решение - безгредова плоча, е най-неблагоприятно по отношение на екологичен отпечатък. 

Това показва, че анализът по отношение на устойчивото проектиране не трябва да бъде 

едностранчив, а трябва да обхваща и трите основни групи показатели. 
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Табл. 2 Оценка на типовете конструкции според въздействието им върху обществото 
 

Тип подова конструкция 
изолационни 

качества 
деформативност 

архитектурна 

флексабилност 

въздействие 

върху 

обществото 

Безгредова плоча 0,090 0,166 0,048 0,101 

Кръстосано армирани полета 0,115 0,118 0,238 0,157 

Безгредова плоча с 

удебеляване 
0,127 0,224 0,143 0,165 

Плоча с плоски греди 0,141 0,175 0,190 0,169 

Касетирана плоча 0,316 0,197 0,095 0,203 

Еднопосочно армирани полета 0,211 0,120 0,286 0,205 

 

3. Някои съвременни решения за устойчиво проектиране на междуетажни подови 

конструкции 

3.1. Решения с плочи от класически стоманобетон и специфичен профил 

PowerGen headquarters buildings (Проектант: Bennetts Associates, 1994) e eдин от 

първите проекти, пионер в енергоефekтивните решения за офис сгради, включва в себе си 

стратегията за намаляване на енергийните разходи за отопление, охлаждане и осветяване на 

пространството, чрез пасивни техники. Стоманобетонната подова конструкция, заради своята 

голяма маса, е предназначена да контролира климата във вътрешността на сградата, чрез 

минимизиране на топлинните загуби. Нейното решението и специфичен профил са изцяло 

според изискванията на описаната по-горе стратегия (Фиг. 2а) [4]. 

Porticullis House (Проектант: Michael Hopkins and Partners, 2001) е друг много важен 

пример за прилагане на концепцията за устойчиво проектиране на подовата конструкция. 

Подовата конструкция в тази сграда е сочена за едно от най-сполучливите решения, 

съчетаващи естетика и функционалност. Арките от стоманобетон, които представляват 

подовата конструкция, позволяват през зимата натрупване на топлина през деня и излъчване 

на топлина през нощта. През лятото, прохладата на нощта охлажда пода и през деня това води 

до понижение на температурата в помещенията. Освен със своята енергоефективност, тази 

подова конструкция с отличава и с възможност за добра вентилация на помещенията, както и 

за тяхното добро естествено осветяване (Фиг. 2б) [4]. 

a)          б)  
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Подобно на горните решения е примера с Feilden Clegg Bradley Studios(1996). 

Оформените под формата на синусоида подови конструкции са изцяло подчинени на 

основните правила за устойчиво проектиране (Фиг. 2в) [4]. 
 

в)  

Фиг. 2 Плочи от обикновен стоманобетон със специфичен профил [4] 

3.2. Решения с предварително напрегнати плочи (post tensioning in slabs) 

Предварителното напрягане на плочите води до съществено намаляване на показателите, 

свързани с консумацията на енергия и въглероден двуокис. Намаляват вложения бетон с 20%, 

а вложената армировка с до 40%. Плочите с предварително напрягане са особено ефективни: 

изискват по-малка дебелина и по-малък разход на армировка. При този тип конструкция 

значително се рдуцира процеса на пукнатинообразуване, както и общото тегло на 

конструкцията, което пък води до облекчаване на всички вертикални елементи, както и на 

фундментите на сградите.По отношение на въздействието върху околната среда се вижда, че 

определено вредните въздействия като отпадъци, отделен въглероден двуокис, възможност за 

разрушаване и т.н. са силно занижени. 
 

3.3. Решения с плочи с кухини (voided slabs) 

Решението е насочено към елиминиране на бетона в зоните, където от статическа гледна 

точка той не е необходим. Едновременно с това се създават условия за оптимизиране на 

дебелината на плочата и цялостно минимизиране на разхода на бетон. В съвремнния вариант 

кухините за плочите представляват топки от рециклирана пластмаса, като се получава 

сериозна редукция на постоянния товар без това да намалява огъвателната коравина на 

плочата и предаването на товарите към опорите (Фиг. 3) [3]. 
 

 

Фиг. 3 Плочи с кухини [3] 

3.4. Решения с плочи, армирани с текстил (TRC slabs) 

Уязвимостта на традиционната армировка от стомана по отношение на дълготрайност и 

корозия може да се елиминира чрез прилагането на текстилна армировка. Текстилните мрежи 

значително олекотяват конструкцията и осигуряват голяма дълготрайност. Текстилните 

мрежи значително намаляват употребената енергия и вредните влияния върху околната среда. 

Текстилната армировка може да бъде в различни варианти- стъкло, карбон, базалт. [5] 
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Фиг. 4 Плочи, армирани с текстил[5] 

3.5. Решения с плочи от олектени конструктивни бетони 

С оглед намаляване на вредните въздействия върху околната среда, много съвременни 

решения, в това число на подовите конструкции е базирано на прилагането на материали, 

остатъчен продукт от други производства. Тези добавъчни материали значително олекотяват 

и получения с тях бетон, а оттам и цялата подова конструкция. В тази група се включват: 

тецова пепел, шлака и др. подобни.  
 

4. Основни изводи 

 Интегралното проектиране на сградата е подход за цялостно решение, при което се 

дава възможност за оптимално решение по отношение на максимален брой показатели в 

рамките на целия жизнен цикъл на сградата. 

 Правилата за устойчиво проектиране изискват осигуряване на минимални 

въздействия върху околната среда и най-благоприятни (в това число и естетически) 

въздействия върху обществото, както и благоприятно от икономическа гледна точка решение. 

Тези изисквания насочват проектирането към избор на нови решения за подовите 

конструкции. Класическите решения на подовите конструкции изискват да бъдат 

оптимизирани съобразно принципите за минимални енергийни разходи, по-добра осветеност, 

възможност за по-лесна промяна на функционалнто предназначение. 

 Принципите на устойчивото проектиране и строителство насочват конструктивните 

решения към прилагането на нови строителни технологии и материали, които са съобразени 

със стратегията за елиминиране на вредните въздействия върху околната среда, както и 

създаване на благоприятни въздействия върху обществото. 

 Коректният избор на конструктивната система на подовите конструции може да 

повлияе съществено върху цялостното качество на живот в сградата. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СРЯЗВАНЕ ПРИ КРЪГЛИ 

СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОНИ – АНАЛИЗ И ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ 
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Резюме 

Стоманобетонните колони с кръгло напречно сечение са масово прилагани при 

конструкциите на сгради и мостови съоръжения, но въпреки това теоретичните и 

експериментални изследвания на поведението им на срязване са малко на брой. Може да се 

твърди, че проучвания върху срязването на стоманобетонни елементи у нас не се провеждат 

вече повече от 40 години. 

Практиката доказва, че основна причина за повредите и авариите от земетресенията е 

неадекватната оценка на поведението на колоните при комбинирано действие на огъващи 

моменти M, нормални сили N и срязващи сили V. Тяхното взаимодействие може да предиз-

вика колапс, който е с форма, различна от тази, характерна за нецентричния натиск M + N или 

за преобладаващото срязване. 

В този доклад е направен анализ на реализирани в други страни експерименти, на база 

на който са конструирани нови опитни образци. Програмата, техниката и резултатите от 

проведените експерименти са представени в друг доклад. 
 

Ключови думи: стоманобетон; стоманобетонни колони; поведение на срязване; осова 

сила; експериментални изследвания. 
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Abstract 

Reinforced concrete columns with circular cross section are widely used in the construction of 

buildings and bridges. However there are very few theoretical and experimental studies of shear 

behavior. It can be stated that researches on shear in reinforced concrete elements have not been done 

for more than 40 years in our country. 

The main cause for earthquake failure is the inadequate prediction of the behavior of columns 

under the combined action of bending moments M, normal forces N and shear forces V. Their 

interaction could cause a collapse which form would be different from the typical form caused by the 

combined action of bending moment and axial force M + N or dominant shear. 

This paper analyzes experiments that have been conducted in other countries and presents 

newly designed specimens that are based on results of these experiments. The program of the 

experiments, the equipment and the results of the experiments are being presented in another report. 
 

Key words: reinforced concrete; reinforced concrete columns; shear behavior; axial force; 

experimental investigations. 
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1. Съществуващи експериментални изследвания 

1.1. Анализ на съществуващите експериментални изследвания 

(1) Разгледани са четири серии експерименти с общо 100 образеца, натоварени статично. 

Допълнително е взета под внимание базата данни на PEER [10], в която са събрани 

експерименти на срязване на стоманобетонни колони с кръгло напречно сечение, натоварени 

динамично. 

(2) Статистическият анализ на проведените експерименти показва, че над 50% от 

образците са с диаметър 300 mm (фиг. 1). 

 

Фиг. 1. Статистическо разпределение на диаметъра на изследваните колони 

(3) Анализът показва също, че над 70% от изследваните образци са без приложена 

натискова сила (фиг. 2). В [2] се вижда, че големината на натисковата сила оказва значително 

влияние върху поведението на срязване. Когато се вземат под внимание и експерименталните 

изследвания от PEER, само при 10% от изследваните образци е приложена натискова сила. 

 
Фиг. 2. Статистическо разпределение на образците, при които е приложена и нат. сила 
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(3) Болшинството от изпитаните образци са с процент на надлъжно армиране между 2% 

и 4%, но при тях типа на разрушението варира и често се стига до нетърсена форма на 

разрушение по нормални сечения (фиг. 3). 

 

Фиг. 3. Статистическо разпределение на надлъжното армиране при образците 

(4) Над 25% от образците не съдържат напречна армировка (фиг. 4), което представлява 

добра база на оценка на поведението на такива образци. Поради тази причина не сме 

предвидили изследване на такива елементи в нашите изследвания. 

 

Фиг. 4. Статистическо разпределение на напречното армиране при образците 

1.2. Експериментални изследвания на de Cossio et al, 1965 [6] 

(1) След земетресенията в Mexico City през 1957 и това в Coatzacoalcos-Jaltipan през 

1959 започват и първите експериментални изследвания на стоманобетонни колони с кръгло 

напречно сечение. Те са проведени от de Cossio et al през 1965, а като основна цел е 

определянето на носимоспособността на елементи без напречна армировка. Само четири 

образеца имат стремена, а други два имат и нормална натискова сила (фиг. 6).  
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Фиг. 6. Геометрия и статическа схема на елементите, изследвани от de Cossio et al 

 

1.3. Експериментални изследвания на Clarke et al, 1993 [7] 

(1) През 1993 г. в Англия се провежда серия от експерименти на 50 колони с кръгло 

напречно сечение, като десет процента от образците са конструирани с напречна армировка 

под формата на спирала, а при други десет е приложена и натискова осова сила (фиг. 7). 

Голяма част от образците се разрушават от огъване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 7. Схема на елементите, изследвани от Clarke et al 
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1.4. Експериментални изследвания на Aregawi/Khalifa/Kim, 1981/2000 [8] 

(1) След земетресенията във Venezuela през 1967 и това в San Fernando през 1971 

започва серия експериментални изследвания в University of Toronto. Изпитани на срязване са 

общо 15 пълномащабни образци на колони с кръгло напречно сечение (фиг. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 8. Схема на експериментите, проведени в University of Toronto 

 

1.5. Експериментални изследвания на Fabrin et al, 2008 [9] 

(1) В Southern Denmark University са изпитани 16 колони с диаметър 250 mm, като се 

варира основно с процента на напречната армировка – от елементи без напречно армиране до 

елементи с механичен коефициент на напречно армиране 33.0 . Схема на елементите 

може да се види на фиг. 9. 

 

Фиг. 9. Схема на експериментите, проведени в Southern Denmark University 
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2. Експериментални колони 

2.1. Конструиране на образците 

(1) На база съществуващите експерименти, експерименталните колони са конструирани 

с диаметър Ø250 mm и дължина 1600 mm (фиг. 10). 
 

 
 

Фиг. 10. Геометрия и армировка на експерименталните колони 

 

(2) Напречната армировка е под формата на спирала със стъпка 100mm. Елементите са 

разделени на две групи по три елементи, едната е със спирала с периодичен профил Ø6mm от 

стомана клас B450B, другата с гладка спирала Ø6.5mm от стомана клас B235. 

(3) Надлъжната армировка се състои от 8 пръта Ø20mm от стомана клас B500B. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 11. Механични характеристики на използваните стомани B500B, B450B и B235 

 

(4) Избраният проектен бетон е от клас C30/37. 

2.2. Носимоспособност на срязване 

(1) На база модела на Zhang/Jensen [11] носимоспособността се получава чрез два 

критерия – носимоспособност на срязване и образуване на критична пукнатина. 
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Фиг. 12. Носимоспособност на срязване по модела на Zhang/Jensen 

В рамките на възможната проекция на пукнатината  aD75.0  е меродавно срязването 

на елемента и теоретична носимоспособност на срязване се получава kNVu 153 и 

разрушаваща сила kNPu 306 . 

2.2. Изчисляване по нормални сечения 

(1) Целта на изчислението по нормални сечения е да се определи носимоспособност на 

огъване по-голяма от тази на срязване, за да не се получи нетърсена форма на разрушение по 

нормални сечения. 

Беше използван аналитичен метод на Nielsen [12], както и решение в Response2000 [3], 

като силата за достигане на КГС при чисто огъване се получи около kNF bu 411,  . 

 

Фиг. 13. Носимоспособност по нормални сечения, Response-2000 
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3. Изводи от проведените експериментални изследвания 

(1) Бяха проучени всички съществуващи експерименти на стоманобетонни колони с 

кръгло напречно сечение и бяха анализирани подробно, така че новите конструирани колони 

да бъдат с правилно подбрани параметри и да се постигнат поставените цели. 

(2) Изчисленията показват, че носимоспособността на огъване е по-голяма от тази на 

срязване и по този начин се избягва едно нежелано разрушение по нормални сечения. 
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Резюме 

Стоманобетонните колони с кръгло напречно сечение са масово прилагани при 

конструкциите на сгради и мостови съоръжения, но въпреки това теоретичните и 

експериментални изследвания на поведението им на срязване са малко на брой. Може да се 

твърди, че проучвания върху срязването на стоманобетонни елементи у нас не се провеждат 

вече повече от 40 години. 

Практиката доказва, че основна причина за повредите и авариите от земетресенията е 

неадекватната оценка на поведението на колоните при комбинирано действие на огъващи 

моменти M, нормални сили N и срязващи сили V. Тяхното взаимодействие може да предиз-

вика колапс, който е с форма, различна от тази, характерна за нецентричния натиск M + N или 

за преобладаващото срязване. 

В този доклад са представени програмата, техниката и резултатите от проведените 

експерименти. Анализ на реализирани в други страни експерименти и новите опитни образци 

са представени в друг доклад. 
 

Ключови думи: стоманобетон; стоманобетонни колони; поведение на срязване; осова 

сила; експериментални изследвания. 

 

SHEAR TEST OF CIRCULAR REINFORCED CONCRETE COLUMNS – 

EXPERIMENTAL PROGRAM AND RESULTS 
 

Konstantin Velinov 
1
, Atanas A. Georgiev 

2
 

 

Abstract 

Reinforced concrete columns with circular cross section are widely used in the construction of 

buildings and bridges. However there are very few theoretical and experimental studies of shear 

behavior. It can be stated that researches on shear in reinforced concrete elements have not been done 

for more than 40 years in our country. 

The main cause for earthquake failure is the inadequate prediction of the behavior of columns 

under the combined action of bending moments M, normal forces N and shear forces V. Their 

interaction could cause a collapse which form would be different from the typical form caused by the 

combined action of bending moment and axial force M + N or dominant shear. 

This paper presents the program, the equipment and the results of the experiments. The 

experiments that have been conducted in other countries and newly designed specimens are being 

presented in another report. 
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1. Експериментална програма 

1.1. Експериментална постановка 

В рамките на тази експериментална програма бяха изследвани общо шест броя колони с 

диаметър Ø250 mm и дължина 1600 mm. Статическата им схема е проста греда с конзоли. 

Всички експериментални колони са с надлъжна армировка 8Ø20 mm от стомана клас 

B500B и напречна под формата на спирала със стъпка 100 mm от стомани с класове B235 и 

B450B. Работни диаграми на изпитаните стомани могат да се намерят в [2], a бетонът за 

всички образци е с приблизителен клас C30/37. 

Отворът на срязване за всички образци е приет mma 425  (фиг. 1). 

За осъществяване на експерименталната постановка е използван стоманен стенд (фиг. 1), 

като опори на колоните са седловидни плочи с обща дебелина 75 mm от конструкционна 

стомана клас S235JR. Натоварващият седловиден пакет е с обща дебелина 100 mm. 

Между стоманените опори и образците е поставен неармиран еластомерен лагер с 

носимоспособност до 20 N/mm
2
 (вж. т.1.3). 

Напречната сила F и осовата натискова сила P са реализирани посредством два 

хидравлични крика (фиг. 1). Големината на силите е контролирана чрез датчици за сила (вж. 

т. 1.3). 

След достигане на крайно гранично състояние (КГС), един от образците беше изпитан и 

на противоположна сила F – „квази-динамично” изпитване. 

Деформациите, пукнатините и провисванията на изследваните образци са измерени чрез 

индуктивни датчици за преместване (вж. т.1.3). 

 

Фиг. 1. Експериментална постановка и статическа схема на експерименталните колони 
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1.2. Изследвани и измервани параметри 

Представената експериментална програма има за цел да изясни поведението на срязване 

на стоманобетонни колони с кръгло напречно сечение, както и влиянието на следните 

параметри върху това поведение: 

- основен изследван параметър е осовата натискова сила; 

- друг основен параметър е класа на стоманата за напречна армировка; 

- вида на напречната армировка също оказва значително влияние, затова е избрана 

спирала с еднаква стъпка 100 mm за всички образци; 

- важни параметри, влияещи върху носимоспособността, са отвора на срязване и 

надлъжната армировка, които също са приети с постоянна стойност; 

- проучена е деградацията на носимоспособността при противоположно натоварване с 

напречна сила F. 

В процеса на изпитване на колоните се проследяваха и записваха следните параметри: 

- надлъжните деформации x ; 

- деформациите по направление на главните опънни напрежения 1 ; 

- широчината на наклонените и нормални пукнатини; 

- провисването на елементите; 

- големината на напречната срязваща сила; 

- осовата натискова сила е постоянна по време на изследването на съответната колона; 

 

Фотос 1. Седловидна опора и еластомерен лагер на експерименталната постановка 

1.3. Апаратура и измерителни уреди 

Измерванията бяха извършени с многоканална система UPM60, която е свързана със 

следното оборудване: 

Индуктивни деформоприемчици (датчици) за преместване (Inductive Displacement 

Transducer): 
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Производител Hottinger Baldwin Measurement Technologies 

Тип W10TK/W20TK 

Номинално преместване ±10/±20 mm 

Приблизителен обхват 24/44 mm 

Клас на точност 0.4 (0.2) 

Датчици за сила (Load cells): 

Производител Hottinger Baldwin Measurement Technologies 

Тип C6 

Номинално натоварване 500 kN 

Чувствителност 2 mV/V 

Клас на точност 0.5 

Еластомерни лагери (Non-reinforced elastomer bearings): 

Производител Leschuplast GLT 

Тип N20 

Допустимо натоварване 20 N/mm² 

Клас на носимоспособност 2 

Многоканална измервателна система (Multipoint measurement device): 

Производител Hottinger Baldwin Measurement Technologies 

Тип UPM60 

Брой канали 60 

Софтуер кат. „МДПК” 
 

Конфигурацията и разположението на индуктивните датчици и хидравличните крикове 

са представени на фотос 1 и 2. 
 

 

Фотос 2 и 3. Разположение на датчиците върху експерименталните колони 
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2. Резултати от проведените експериментални изследвания 

Всички експериментални колони проявиха значително дуктилно разрушение от 

срязване, съпроводено с развитие на диагонални пукнатини (фиг. 2). В зависимост от степента 

на натиск, наклонените пукнатини и разрушението настъпваше по различни начини: 

- в случая без осова натискова сила или с ниска степен на натиск, разрушаването от 

срязване настъпваше вследствие диагоналния опън в стеблата на елементите и е известен в 

практиката като shear tension failure. 

- в случая при високи стойности на натиск, разрушаването от срязване беше по 

наклонени пукнатини, които се развиваха от начални пукнатини от огъване в опънните зони - 

shear flexure failure. 

Типична диагонална пукнатина в КГС от срязване, наблюдавана при всички образци, 

може да се види на фотос 4 (вляво). 

При „квази-динамичният“ експеримент (фотос 5, вдясно), елементът показа значително 

дуктилно поведение, а граничната срязваща сила достигна 85% от тази, която беше 

достигната първоначално в другата посока (фиг. 4). 
 

 
 

Фотос 4 и 5. Типични пукнатини при разрушаване (вляво) и разрушение на елемента, 

натоварен „квази-динамично” 

 

На фиг. 2 са показани зависимостите напречна сила – напречни деформации. Първите 

два елемента показват категорично дуктилно поведение.  



 Международна научна конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна 

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

11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria 

 

564 

 

Фиг. 2. Зависимост напречна сила – напречни деформации за елементи C1, C3 и C4 

 

Работната диаграма на елемент C4 е издължена, поради неговото пълно разрушение. Той 

проявява дуктилност, но на по-ниско ниво, като се разчита предимно на стоманата. 

Влиянието на осовата натискова сила се оказа значително и с нейното изменение, 

увеличението на носимоспособността на срязване се получи почти линейно за тази серия 

елементи (фиг. 3). 
 

 

Фиг. 3. Зависимост осова натискова сила - напречна сила за елементи C1, C3 и C4 

Първоначалното разрушение на елемент C6 в едната посока доведе до деградация на 

носимоспособността при „крази-динамичното” изпитване в другата посока с 15% (фиг. 4).  
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Фиг. 4. Зависимост напречна сила – напречни деформации за елементи C6 и C6B 

3. Изводи от проведените експериментални изследвания 

(1) Благодарение на доброто конструиране на колоните и правилно подбраните 

параметри на експерименталната постановка, всички елементи се разрушиха от срязване със 

значително дуктилно поведение. 

(2) Както се очакваше, влиянието на осовата натискова сила е значително и с нейното 

увеличение, носимоспособността на срязване се покачва почти линейно. 

(3) В рамките на тази експериментална програма, нямаше възможност за вариация на 

всички параметри. В едно по-следващо изследване, ще се докаже и същественото влияние на 

отвора на срязване, както и процента на надлъжно армиране. 

(4) Разрушението на елементите винаги започваше от страната, по която спиралата е с 

наклон, обратен на главния опън. Неефективността на спиралата спрямо стремената е друг 

параметър, който трябва да бъде добре проучен.  

(5) Изключително ценен е опитът и резултатите, получени от повторното разрушение на 

елемент C5 в обратна посока, при т.н. „квази-динамичен” експеримент. Той ще бъде добра 

база за едно следващо реално динамично изпитване на серия образци. 
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ПРОЕКТ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ГОДНОСТ НА ЦЪРКВА „СВ. ДИМИТЪР” В 

КИЛИФАРЕВСКИ МАНАСТИР „СВ. БОГОРОДИЦА” 
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Резюме 

Анализ на одобрена от НИНКН и МК гр. София проектна разработка свързана с обект 

Килифаревски манастир „Св. Богородица” - паметник на културата от категория „национално 

знначение”. Принципни положения и етапност в развитието на проекта за реставрация, 

консервация и възстановяване на експлоатационната годност на църква „Св. Димитър”. 

Възможни, необходими и доказано допустими намеси с цел: реставрация и консервация. 

Предложен рецептурник за изготвяне на строителни смеси приложими за паметници на 

културата. 
 

Ключови думи: история , консервация, реставрация 

 

PROJECT FOR RESTORATION, CONSERVATION AND  

RECOVERY OPERTIONAL SUITABILITY OF CHURCH “ST. DIMITAR” IN 

KILIFAREVSKI MONASTERY “ST. BOGORODICA”  

 

Dragomir S. Yosifov 
1
, Irina S. Terzieva 

2
 

 

Summary 

Analysis approved by NINKN and MK Sofia project development related to the subject 

Kilifarevski monastery "St. Bogorodica" - a cultural category "national importance". Principles, and 

staging in the development of the project for restoration, conservation and restoration of the 

operational life of the church "St. Dimitar". Possible, necessary and acceptable interventions proven 

to: restoration and conservation. Proposed recipe for making mixes applicable to monuments. 
 

Key words: history, conservation, restoration 
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Днешният комплекс на Килифарският манастир “Св. Богородица” лежи на поречието на 

р. Белица на около 4 км. югоизточно от град Килифарево, Община Велико Търново. В 

началото на своето съществуване Светата обител е била разположена върху близкия хълм. 

Смята се, че в първоначалния си вид Килифарския манастир е построен между 1348 и 

1350 г. Основател е видният български духовник Теодосий Търновски, който с помощта на 

тогавашния владетел цар Иван Александър превръща Светата обител в едно от най-важните 

средища на средновековната българска просвета и книжнина. За кратко време се формира 

Килифарската книжовна школа, в която през 1360-та година вече се обучават 460 ученика, 

най-известният от които е бъдещият български патриарх Евтимий Търновски.  

Манастирът е бил обграден с дебели крепостни стени, а монашеските сгради са се 

намирали във вътрешното им лице. В средата на двора внушително се е издигала няколко 

етажна кула, служеща за наблюдение на пътя към Хаинбоазкия проход. Това не е попречило 

малко след османското нашествие по българските земи Килифарската крепост да бъде 

разрушена, а голямото книжовно средище – напълно унищожено.  

През 1718 г., манастирът е възстановен отново на днешното си място в подножието на 

хълма до р. Белица. В края на 18-ти в. отново е неколкократно опустошаван от кърджалиите и 

впоследствие - възобновяван. 

След дългогодишно настояване пред турските власти и събиране на средства, през 

1840 година възрожденският майстор Колю Фичето започва изграждането на трета църква в 

Килифарския манастир. Той запазва част от старата олтарна стена и двата параклиса, на 

св. Теодосий и на св. Иван Рилски и така трите помещения са обединени под общ покрив, 

даващ облика на днешната еднокорабна и еднокуполна черква „Св. Димитър”. 

 

АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ 

Комплексът заедно с църквата включва още две красиви жилищни и стопански сгради 

издигнати през 1849 г.  и подредени верижно на юг, като очертават широка дъга, простираща 

се покрай река Белица (Фиг. 1).  

 

 

 

Фиг. 1 Ситуационнен план 

на Килифарски манастир 

“Св. Богородица” 

(по Д. Йосифов и 

И. Терзиева) 
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Храмът е завършен през 1842 година, като вътрешното му пространство е разчленено 

във формата на кръст. Църквата е изградена с каменна зидария от обработени камъни, но с 

различна големина и частично покрити с лишеи и мъхове. 

Общите и размери са 11,50 м на 24,54 м. 

Общата застроена площ е от 270, 98 кв.м. и кубатура от 1354, 90 куб. м. 

В план църквата е кръстокуполна. 

Куполът е разположен върху четири каменни колони боядисани с блажна боя на 

пандантиви, които очертават рамената на кръста, а на многостенен барабан се издига 

пирамидален купол. Функционално съставена от нартекс, наос и олтар през който от вградена 

врата в дяконикона се преминава в двата параклиса посветени на “Св. Теодосий” и “Св. Иван 

Рилски” (Фиг. 2).  

 

 

Фиг. 2 – Килифарски манастир църква „Св. Димитър” план - арх. заснемане с патологий 

(по Д. Йосифов и И. Терзиева) 

 

Външните стени са украсени с множество двустъпални слепи аркирани ниши. 

Височината до главния корниз е 4,62 м. и височина до купола 10,28 м. 

В автентичния си вид сградата е била изцяло обмазана с бяла мазилка, а главният 

корниз, както и корнизите върху които стъпва аркатурата от слепи ниши са били цветно 

боядисани. По-късно мазилката е грубо очукана. В последствие е имитирана изпъкнала 

фугировка между камъните, която не съвпада с истинските фуги (Фиг. 3). 
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Фиг. 3 – Килифарски манастир църква „Св. Димитър” фасада югоизток - арх. заснемане с 

патологий (по Д. Йосифов и И. Терзиева) 

 

Подкорнизът изграден от единични тухли “вълчи зъб” фугирани с бяла фуга, характерно за 

сгради построени от майстор Никола Фичев, се рони, а на места е частично разрушен 

причинено от атмосферните влияния. Характерна за неговото строителство е и кобилицата на 

западната фасада. Главният корниз е от обработен камък - пясъчник, който се рони, а на места 

е частично разрушен и напълно обезцветен, видно от автентичните податки, причинено от 

атмосферните влияния и човешка намеса. Куполът е бяло обмазан с варова мазилка и покрив 

от поцинкована ламарина. Мазилката е частично подкожушена а по ламарината има наличие 

на частична корозия. Към вътрешността на кубето навлиза атмосферна влага, която причинява 

загуба и опадване на стенописите. (Фиг. 4). 

 

Фиг. 4 – Килифарски 

манастир църква 

„Св. Димитър” 

фасади югозапад и 

североизток - 

арх. заснемане с 

патологий 

(по Д. Йосифов и 

И. Терзиева) 
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Покривът е от едноулучни старобългарски керемиди положени върху дървена 

конструкция. Изцяло негоден и амортизиран. Това води до навлизането на атмосферна влага 

към вътрешността на църквата - основен причинител за лошото и санитарно състояние 

придружено от наличните патологии (Фиг. 5). 

 

Фиг. 5 – Килифарски манастир църква „Св. Димитър“ вертикален разрез А-А - 

арх. заснемане с патологии (по Д. Йосифов и И. Терзиева) 

 

Основната част на църквата, както и параклисът посветен на “Св. Иван Рилски” са 

предимно измазани с варова мазилка - бяла по стените и в син цвят по вътрешните арки и 

сводове на тавана. Поради навлизането на атмосферна влага мазилките са в лошо състояние, 

частично подкожушени и с наличие на пукнатини. Параклисът посветен на “Св. Теодосий” е 

богато стенописан, но също с наличие на пропуквания по арки и сводове и с подкожушена 

мазилка върху която има положени стенописи. Основният причинител е също навлизането на 

атмосферна влага през покрива. В частта по цокъла на параклисите има наличие на капилярна 

влага. Цокълът в нартекса, наоса и олтара е боядисан с цветна блажна боя. Подът в нартекса е 

от каменни плочи, с ронеща се и частично липсваща фугировка. В наоса пред главния вход за 

църквата от югоизток, подът е с автентичната настилка от керамични плочки, които са в лошо 

физическо състояние. Останалата част е от по-късно монтирани дървени плоскости от 

шперплат върху конструкция, частично изгнили и негодни.  

В олтарът пода е с оригиналната настилка от керамични плочи, които са с разронена и 

липсваща фуга. В двата параклиса подът е с дюшеме, частично изгнило и амортизирано.   

По-съществената част от стенописите се намират в двата параклиса и датират от 

1718 година. Сцените от евангелските събития се намират в горните пояси, докато долният 

ред е зает от фигури в цял ръст. От двете страни на олтара са изобразени фигурите на 

архангел Гавраил и Богородица, а в апсидата е представена „Богородица Ширшая небес” с 

образа на Младенеца в утробата и. Най-долният пояс е зает от сцената „Поклонението на 

жертвата“. Стенописите в Килифарския манастир са характерни за началото на 18 век, като в 

позите и жестовете на персонажите се чувства известна скованост и диспропорционалност. 

Храмът е завършен, а вътрешната украса е направена година след това. Иконостасът 

представлява позлатена, художествено изработена творба, дело на резбарите Цоню и Симеон 

Василеви, баща и син от Трявна. 
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ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ 

Църквата продължава силно да присъства и в съвременното общество без изменение, 

преминала през средновековие и възраждане, но в един силно занемарен и изоставен вид с 

нарушена тектонична автентичност. 

За да бъде тя приобщена и запазена за съвременното и бъдещото общество, неизменно 

трябва да се предвидят ремонтно - възстановителни дейности за реставрация, консервация и 

възстановяване на експлоатационната годност на църква “Св. Димитър” включваща в себе си 

и двата параклиса, без да се нарушава сегашния и вид, като и направата на нова плочо - алея 

около църквата. 

По външния обем на сградата се предвиждат пълни и частични ремонтно - 

възстановителни дейности.  

Предвижда се пълна подмяна на покрива, чрез цялостен демонтаж на стария. 

Направа на нова дървена покривна конструкция, полагане на топлоизолация, направа на 

обшивка от дъски, полагане на хидроизолация, наковаване на летви и контра летви, полагане 

на нови едноулучни керемиди - антик и поцинкована ламарина по покриви и полагане на 

капаци - антик, по била и ръбове. 

Частично се възстановява главния корниз и капителите по пиластри в разрушените им 

части, след което се предлага възстановяването им по автентични податки в цвят по мостри от 

място. 

Почиства се и се възстановява тухленият корниз “вълчи зъб” в едно с тухлените 

аркатури, след което се префугират и консервират. 

По каменната зидария се прилага козметичен ремонт и почистване с водна струя с ниско 

налягане. 

Възстановява се частично варовата мазилка по купола, като преди това се подготви 

варов хастар. 

Премахва се ръждата от металните елементи и части по врати и решетки, полага се 

грунд и се боядисва в цвят по мостри от място. 

Почистват се каменните обрамчващи первази около прозорците с водна струя с ниско 

налягане. 

Премахва се старата дървена изгнила, изкривена и негодна дограма от всички външни 

стени и се заменя с нова дървена в цвят максимално близък до оригиналния със стъклопакет, 

при запазване на съществуващата стъклопис и оригинален растер.  

По вътрешния обем на сградата се предвиждат пълни и частични ремонтно - 

възстановителни дейности включващо и специализиран проект за реставрация на стенописи, 

иконостас и икони. 

По подовете на двата параклиса се премахва старото и частично изгнило дюшеме и се 

заменя с ново. В олтарната част на църквата се запазва автентичната подова настилка, която 

се почиства и префугира. Почистват се и каменните блокове на солеята с вода. В наоса се 

премахва изцяло съществуващата подова настилка от шперплат и се възстановява 

съществуващата оригинална подова настилка от керамични плочки. При необходимост от 

запълване на разрушени или липсващи части се вземат мостри от място. Каменните плочи по 

под в нартекса се измиват с вода и се префугират изцяло. Стените и таваните само в части без 
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стенописи се очукват частично около пропуквания и в подкожушени участъци. Пукнатините 

се запълват със свързващи смоли и разтвори. По тези места се прави подложка от варов хастар 

върху който се полага варова мазилка. След цялостно почистване  на всички стени и тавани се 

полага грунд и последно се варосва с варно мляко в бяло и цвят (син) при отчитане на 

съществуващите оцветявания. Синият цвят да се получи чрез експерименти на обекта и 

одобряване на мостри. Премахва се блажно боядисаният, олющен и очукан цокъл, подмазва се 

с варова мазилка, а върху нея се полага грунд и латекс в цвят по мостри от място. Премахва се 

и блажната боя по каменните колони, което е и забранено и се възстановява оригиналният им 

вид, като се почистват и консервират.   

За правилното изпълнение на бъдещите строително монтажни работи се 

препоръчват следните технологии: 

Хастар от варова мазилка - 2 части гасена вар, 3 части пясък и една част трошен мрамор 

измерени в обемни единици. Да не се полага мазилка с дебелина по - голяма от 1,5 см. При 

необходимост от полагане на мазилка с по - голяма дебелина тя трябва да се полага на слоеве. 

При частично полагане (изкърпване) ръбовете на оригиналната мазилка трябва да бъдат 

изчеткани и да бъдат намокрени за да се предотврати изтеглянето на влагата от новата 

мазилка. 

Грундиране преди варосване - 1 част гасена вар, 2 части фин мраморен прах, 0,1 част 

свързващо вещество- полимерна дисперсия с гарантирана алкалоустойчивост. 

Варосване с варно мляко - 1 част гасена вар, 9 части вода 

За оцветител се ползват минерални пигменти които се смесват с варта. За по добри 

качества на покриването да се използва двойно - свързваща акрилна емулсия, като към 1 част 

емулсия се прибави 10 части гасена вар. За нанасянето на варното мляко и оцветяването му се 

дават оказания на място от инвеститорския контрол. 

Почистване на блажна боя - за премахването се използват специални компреси със 

смивка за размекване на боята или с пистолет за горещ въздух. След това се отстранява с 

водна струя, а при необходимост с пароструене или се изстъргва със специални 

приспособления. 

Фуги - изстъргването да е ръчно с чук и секач на дълбочина минимум два пъти по - 

голяма от ширината им. Забранява се ползването на ъглошлайф. За материал се подготвя 1 

част гасена вар, 1 част цимент, 6 части пясък или 1 част гасена вар, 2 части пясък и 1 част 

трошен мрамор. Новите фуги трябва да отговарят на оригиналните. 

В днешно време църквата запазва обема си и ритуала, но не и текстурата, която е била 

променяна многоктратно. Въпреки това тя продължава да носи своята сакралност и особенно 

силна духовност.  
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