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Abstract: 

This report  treats / concerns the design and construction of facade supports mounted  at a 

distance from the reinforced concrete base. Several identical facade fastenings will be modeled 

numerically, but under different installation conditions (direct, with clearance, and with a 

cement  grout) and some calculation specifics using the current norms, will be shown. A 

fastening with an insulating layer between the anchor plate and the concrete surface will be 

described, as well as some tips for numerical modeling and experimental investigation of this 

joint type will be given. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Окачените фасади намират голямо приложение в строителството и архитектурните 

решения стават все по-сложни. Закрепването на фасадите в общия случай се изпълнява 

посредством фасадни опори – закрепвания към носещата стоманобетонна кострукция. 

Най-често фасадните опори представляват стоманени елементи съставени от къса 

конзолна част, опорна стоманена плоча (анкерна плоча) и анкери(вж. Фиг. 1). В някои 

случаи се налага анкерната плоча да се монтира на отстояние от основата, например при 

строителни неточности. При вентилируеми фасади търсено решение е използването на 

изолационна подложка между металното закрепване и стоманобетонната основа с цел 

избягване на топлинен мост. 
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Легенда 

1 Анкери за бетон 

2 Метална носеща конструкция 

3 Стъклена конструкция/стъклопакет 

4 Фасадна опора (от алуминий или стомана) състояща се от 

анкерна плоча и конзолна част 

 

Фигура 1. Общ вид на масово използвани в практиката опори за окачени фасади [9] 

 

Също така подобни опори се използват за окачване на декоративни фасадни 

елементи,фасадно озеленяване и билбордове върху външни стоманобетонни стени или 

плочи 

 

    
Фигура 2. Закрепване на билборд (1)[10] и фасадно озеленяване към външни стени(2) [11]   

В практиката се използват следните технически документи  за проектиране на анкери и 

фасадни закрепвания към стоманобетонна основа:  БДС EN 1992-4 [1]  и ETAG 001 [2], 

които са залегнали в основата на изчислителните софтуери на големите производители на 

анкери (напр. Hilti и Fischer). За проектиране на металните елементи от опорните 

съединения се използват познатите норми за проектиране на стоманени елементи БДС EN 

1993 [4] и на алуминиеви елементи БДС EN 1999 [5]. 
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В първите два документа е заложена и изчислителна методика при бази на анкерни 

съединения монтирани с подливка (с отстояние от стоманобетонната основа и съответно 

отчитане „рамо“ на прилаганата сила спрямо стоманобетонната повърхност) и натоварени 

с напречна сила. На фиг. 3 се вижда, че при подливка до 8 mm носимоспособността на 

анкерите на срязване остава непроменена спрямо същото сьединение монтирано директно 

върху основата (без „рамо“ на прилаганата сила спрямо стоманобетонната повърхност). 

При увеличаване на дебелината на подливката носимоспособносста на срязване на 

закрепването по методиката на  ETAG рязко намалява, като механично-якостните 

свойства на подливката почти не се отчитат. При EN 1992-4 от 8 до 40 mm 

носимоспособността на срязване на единичен анкер се изчислява по формулата: 

VRk,s = (1-0,01.tgrout).k7.V
0

Rk,s      (1) 

където tgrout  е дебелина на подливката; k7 е коефициент който взема предвид дуктилността 

на стоманата,  V0
Rk,s е носимоспособността на срязване без отстояние (без рамо на 

прилаганата сила) 

Трябва да са изпълнени следните условията за подливката: 

- Поне 2 анкера в група 

- Без опън/огъване 

- Дебелината на подливката да не е повече от 40mm и 5d, където d е диаметъра на 

отворите в анкерната плоча 

- Якостта на подливката да е по-голяма от 30 MPa  

            

  

 

Фигура 3. Hосимоспособност на срязване на анкери М16 и подливка с променлива 

дебелина по EN 1992-4 [1] и ETAG [2] според доклад на фирма Хилти България [3] 

 

2. ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ 

 

Ще бъде изследвана фасадна опора (Фиг. 4) от стомана с марка S235: конзола 

(кутиеобразен профил RHS 100.50.5 mm) свързанa посредством ъглов заваръчен шев към 
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анкерна плоча 20.180.220 mm. Опората е свързана с 2x2 механични анкера към 

слабоармиран бетонен елемент с размери 400.400.150 mm. Бетоньт е клас С25/30 и за 

изследването ще приет без пукнатини (бетонен елемент, в който няма опънни напрежения 

в експлоатационно състояние). Конзолата е натоварена с напречна сила  Vd = 13 kN в 

точка 130 mm над опорното сечение(бетонната повьрхност). Избрани са механични 

сегментни анкери HST3 M12 с ефективна дълбочина на анкериране в бетона heff = 80mm. 

 

 

Фигура 4. Схема на анкерното закрепване  

 

2.1. Монтаж на фасадна опора без отстояние 

С помощта на приложен софтуер на фирма Хилти Hilti Profis Engineering [7] е направен 

aналитичен модел на фасадното закрепване (фиг. 5). Анкерната плоча е монтирана 

директно върху стоманобетонната основа.   

 
 

Фигура 5. Аналитичен модел на фасадна опора без отстояние  

 

Изглед А-А 
t=20mm 

A 

A 
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На фиг. 6 са показани опънните усилия в акнерите и натисковото напрежение в бетона в 

натисковата зона на анкерната плоча. За това изчисление е използвана програмата IDEA 

StatiCa за проектиране на метални съединения, като приложение към Hilti Profis 

Engineering. В случая анкерите са моделирани като 4 неподвижни опори. Представени са 

резултатите от изчислението с безкрайно корава анкерна плоча, като и такава отчитайки 

реалната огъвна коравина по МКЕ.  

 

 
 

Анкер ∞ корава анкерна плоча Анкерна плоча с отчитане на огъватена коравина

1 6,4 kN 6,8 kN

2 0 0

3 6,4 kN 6,8 kN

4 0 0  
Фигура 6. Натискови напрежения в бетона и опънни усилия в анкерите при решение с 

безкрайно корава анкерна плоча и такава с отчитане на огъвателната коравина 

 

Тъй като анкерната плоча е сравнително дебела (20mm) и се доближава до безкрайно 

корава в случая, получените опорни реакции в опънните анкери имат сходни стойности. 

 

Поради големия обем на оразмерителните формули при съответните натоварвания и 

видове разрушение / изчерпване на якост по БДС EN 1992-4 [1] и БДС EN 1993 [4], те 

няма да бъдат представени в настоящия доклад.  

 

В Таблица 1 са показани резултатите от оразмерителните проверки на анкерите. Cтепента 

на изпълнение на проверката за крайни гранични състояния в общия случай се определя 

по формула (6.8) от БДС EN 1990 [8]: Ed ≤ Rd или Ed / Rd ≤ 1, където Ed е изчислителна 

стойност на въздействието, а Rd е изчислителна стойност на носимоспособноста на даден 

елемент, сечение или сьединение. 
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Таблица 1. Оразмерителни проверки получени със софтуер на фирма Хилти [7] 

  
Вид 

натоварванене Вид разрушение / изчерпване на якост 

Степен на изпълнение 

на проверката 

  

за крайни гранични 

състояния 

Опън 

стоманен анкер (проверка на сечениeто на якост) 22% 

бетон (конусно разрушение около анкер) 37% 

изтръгване на анкер 37% 

бетон (разцепване около анкер) 53% 

 
  

Напречна сила 
стоманен анкер (проверка на сечениeто на якост) 12% 

бетон (обрушване на ръб по посока на силата) 74% 

 
  

Комбинация стоманен анкер (проверка на сечениeто на якост) 6% 

(опън + напречна 

сила) 
бетон 101% 

 

Вижда се, че проверките за опън (53% < 100%) и напречна сила (74% < 100%) са 

удовлетворени, но проверката за комбинираното действие на силите (опън и напречна 

сила) не е удовлетворена (101% > 100%).  

Оразмеряването е направено още веднъж, но този път са използвани химически 

анкери (шпилки) с клас на якост 8.8  с двукомпонентна лепилна смес  HIT-HY 200-A, като 

резултатите са дадени в т. 2.4, таблица 2.  

2.2. Монтаж на фасадна опора с отстояние 

Направен е аналитичен модел на анкерното съединение от т.2.1, но монтирано на 

отстояние 30 mm (въздушно пространство) от основата, като е приложено същото 

натоварване. Използвани химически анкери (шпилки) с клас на якост 8.8 с 

двукомпонентна лепилна смес  HIT-HY 200-A. Анкерната плоча е приета за безкрайно 

корава. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 7. Аналитичен модел на фасадна опора с отстояние(луфт) на анкерна плоча 

от основата 

30mm 
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2.3. Монтаж на фасадна опора с подливка 

Направен е аналитичен модел на анкерното съединение от т.2.1, този път върху 

подливка от експандиращ циментов разтвор (напр. SikaGrout) с дебелина 30mm и якост на 

натиск ≥ 30MPa. Приложено същото натоварване както при т.2.1 (Вж. Фиг. 8). Отново са 

използвани химически анкери (шпилки) с клас на якост 8.8 с двукомпонентна лепилна 

смес  HIT-HY 200-A. Анкерната плоча е приета за безкрайно корава. 

 

 
Фигура 8. Аналитичен модел на фасадна опора с подливка 

 

2.4. Резултати от оразмеряване на съединение от т. 2.1, 2.2 и т 2.3 

 

След направените изчисления на аналитичните модели на фасадните опори с 

химически анкери от т. 2.1, 2.2 и т.2.3 по крайни гранични състояния, резултатите от 

проверките на всички разгледани съединения са представени в таблица 2.  

Таблица 2. Оразмерителни проверки получени със софтуер на фирма Хилти [7] 

Вид натоварванене Вид разрушение / изчерпване на якост директен луфт 30мм луфт 30мм подливка 30мм

Химически Анкери: heff = 80mm  М12  М12 М16 М12

стоманен анкер 11% 12% 7% 11%

бетон (конусно разрушение около анкер) 27% 29% 29% 27%

изтръгване на анкер 19% 21% 16% 19%

бетон (разцепване около анкер) 0% 0% 0% 0%

стоманен анкер 13% 203% 79% 100%

бетон (обрушване на ръб по посока на силата) 74% 74% 71% 74%

Комбинация стоманен анкер * 3% 3% 1% 3%

опън + напр. сила бетон 77% 78% 75% 77%

* Проверката по БДС EN 1992-4 е без отчитане на рамо на силата (отстояние на анкерната плоча)

Степен на изпълнение на проверката 

Опън

Напречна сила

 

 

Може да се направи извода, че за да бъдат изпълнени проверките в случаите при 

монтаж с отстояние, се налага използваненто на по-голям диаметър анкери. 
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3. ИЗОЛАЦИОННА ПОДЛОЖКА  

 

Както споменахме в т. 1 използването на изолационна подложка между металното 

закрепване и стоманобетонната основа има предимства, като избягване на топлинен мост 

при вентилируеми фасади и обиране на строителни неточности при други типове фасади. 

Подходящ материал би бил този който лесно се обработва, и има относително  висока 

якост на натиск, като например CF 300 от Фирма „Compacfoam“ Австрия. На фиг. 9 се 

вижда че, CF 300 има якост на натиск 3,24 N/mm2 при 2% смачкване и 6,4 N/mm2 при 10% 

смачкване. 

 

Фигура 9. Изолационнен материал от фирма „Compacfoam“, Австрия, механични и 

топлоизолационни характеристики 

 

След направения анализ на нормативните документи и представените примери от т. 2, е 

установено, че липсва утвърдена методика на изчисление на фасадно закрепване с 

изолационна подложка. Поради този факт най-подходящо би било провеждане на 

експериментално изпитване на същия вид фасадна опора, както тази от численото 

моделиране. За целта е проектиран и монтиран стенд за изпитване в „Учебната и 

научноизследователска лаборатория“ (УНИЛ) на катедра „Метални, дървени и 

пластмасови конструкции” към СФ на УАСГ. Натоварващата система представлява 

хидравлична система, като хидравличния цилиндър е свързан неподвижно към опората на 

стенда (стоманена греда с двойно Т заварено сечение). В своята подготвителна работа, 

автора е присъствал на част от експериментите на подобен стенд за друг научен проект 

[12] за изследване на анкерни устройства за катерещи се кофражи по методика на ETAG 

001, Annex A [13]. 

 

Проектирани и изпълнени (в заводски условия) са образци за изпитване. (Вж. Фиг. 10) 

Доставени са анкери  HST3 M12 [6] които ще бъдат поставени в бетона с ефективна 

дълбочина на анкериране heff = 80mm, както и изолационни плочи от фирма 
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„Compacfoam“. Освен това анкерите ще бъдат натегнати (с динамоментричен ключ) с  

въртящ момент  по каталог от производителя: Tinst = 60 Nm. 

 

 

 

Фигура 10. Стенд за изпитване с монтиран експериментален образец  

 

Цел в тази експериментална задача е получаването на зависимостта сила-преместване, 

както и установяване на носимоспособността и коравината на опората.  

Необходимо е да бъде дефинирано допустимото преместване на опората, като критерий за 

експлоатационно гранично състояние  При проектиране на окачени фасади, е прието 

вертикалното преместване на опората в точката на окачване на фасадата да бъде: Uz,cr = 

L/125 , където L е разстоянието от точката на прилагане на силата (мястото на окачване на 

фасадата) до стоманобетонната основа. При аналитичното изследване (т. 2) беше 

заложено L=130 mm и то ще бъде спазено и за експерименталните изследвания  Uz,cr = 

130/125 ≈ 1mm. В случая това ще е граничното хоризонтално преместване в точката 

наприлагане на силата от буталото на хидравличния цилиндър. 

Ще бъде направено сравнение между резулатите на експериментални образци с и без 

изолационна подложка. И на свой ред ще се направи сравнение с получените резултати от 

численото моделиране със приложен софтуер на фирмата производител (т. 2). 

 

За по-точни аналитични резултати е уместно да се потърси подходящ софтуер (например с 

обемни крайни елементи), където да се изследва нелинейния характер на елементите. 

Хидравлична система 

Анкерно съединение 

Стоманобет. образец 

Стенд за изпитване 

Стоманена опора 
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