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РЕЗЮМЕ 

При разработването на стоманени рамкови конструкции за строителство в 
сеизмични райони постигането на предварително предвидено сеизмично поведение е 
от решаваща важност за гарантиране на надеждността на конструкциите. В настоящата 
статия е представен извършеният анализ на сеизмичното реагиране на стоманени 
рамки с дуктилно поведение на възлите. Проектиран е рамков възел, чиито особености 
и детайли са съобразени с технологичните възможности за производство в България. 
Рамковият възел е изследван експериментално с натурни модели, като са проведени и 
компютърни симулации. Представен е анализ на получените експериментални 
резултати и на базата на същите е извършено аналитично изследване на многоетажна 
рамка. В статията са систематизирани изводи за нелинейното поведение на 
четириетажна двуотворна рамка разработена чрез прилагането на подобен вид възли. 

 

1. Общо за стоманените рамки с дуктилно поведение на 
възлите 

При строителство в сеизмични райони използването на стоманени рамкови 
конструкции за изграждането на многоетажни сгради има редица предимства. 
Рамковите конструкции позволяват свобода на архитектурно-функционалното 
решение, технологични са от гледна точка на типизиране на елементите по време на 
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производството и монтажа и не на последно място чрез тях се постига надеждно 
сеизмично поведение. Последното обаче не е априори присъщо на стоманените 
рамкови конструкции. Сеизмичното инженерство получи ново развитие след 
разрушителните земетресения в Northridge (USA, 1994) и Kobe (Japan, 1995). След 
анализ на разрушенията и повредите, които тези две земетресения предизвикаха в 
редица многоетажни стоманени рамкови конструкции се достигна до някой много 
важни изводи. Използваните до това време принципи за проектиране на системите за 
поемане на сеизмичните сили, оразмеряването на конструктивните елементи и 
разработването на конструктивните детайли, не гарантираха постигането на надеждно 
сеизмично поведение в стоманените строителните конструкции. В периода след 1994-
1995 година се даде сериозен тласък на научни изследвания в областта на сеизмичното 
осигуряване на сградите със стоманени рамкови скелети. На преден план 
изкристализираха две нови необходимости, които следва да се постигнат посредством 
строителното проектиране, а именно: 

q  Стоманените рамкови конструкции следва да се проектират така, че да 
отговарят на принципа “силни колони слаби греди”. 
q Да се търси ясно конструктивно разграничаване между зоните където ще се 

развиват пластични деформации (дисипативните зони) и местата където може 
да се получи крехко разрушение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Фигура 1.  

Проектиране на рамкови възли съгласно конструктивните подходи при “стратегия на 
усилване” и “стратегия на провокирано отслабване” 
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За задоволяването на гореописаните принципи изследователите достигнаха до 
разработването на две основни стратегии при проектирането на стоманени рамкови 
конструкции с корави възли [4]. Това са стратегията на “усилването” и стратегията на 
“провокирано отслабване” на сечението на рамковия ригел. Конструктивните подходи 
при тяхната реализация в процеса на проектиране са указани на фигура 1. 

“Стратегия на усилване” 
При реализацията на стратегията на усилването се използва конструктивна 

логика, при която ригела в зоната близко до рамковия възел се проектира с по-голямо 
напречно сечение. Увеличаването на напречното сечение се постига най-вече чрез 
постепенното увеличаване височината на ригела и конструиране на т.н. вута. По този 
начин в рамките на вутата отношението носеща способност към оразмерително усилие 
(огъващ момент) е значително по-голямо от същото отношение в полето на ригела и 
съвсем естествено е първите пластични деформации да настъпят в края на усилената 
зона.  

“Стратегия на провокирано отслабване” 
Стратегията на провокирано отслабване при проектиране на дуктилни рамкови 

възли се изразява в подход, при който определено сечение от рамковия ригел се 
проектира с редуцирана носеща способност. Това сечение се нарича отслабено сечение 
и там проектиращия инженер съзнателно насочва развитието на пластичните 
деформации породени от силните сеизмични въздействия. Отслабеното сечение следва 
да е проектирано така, че в него да са избегнати възможните форми на крехко 
разрушение за сечението и за елемента. Формите на местна загуба на устойчивост 
следва да се проявяват след като има значително развитие на пластични деформации в 
сечението.  

2. Проектиране на рамков възел 

В рамките на научно-изследователската международна програма “RECOS INCO-
COPERNICUS Research program” колектив от УАСГ разработи и изследва поведението 
на рамков възел. Възелът е проектиран съгласно технологичните възможности и 
традиции при производството на стоманени конструкции в България. Рамковият възел 
е проектиран като са осъвместени принципите на описаните по-горе стратегии за 
проектиране, пречупени през призмата на нашето производство. При предлаганата 
идея колоната се произвежда съвместно с прилежащ къс участък от рамковия ригел 
т.н. конфигурация на дърво (“Column tree configuration”). По този начин монтажният 
възел между “колоната-дърво” и ригела е изнесен на значително разстояние от 
същинския рамков възел, а последния е изпълнен в условия на заводско производство 
и контрол. Наред с това в рамките на участъка между двата възела е разработена вид 
вута, с постоянна височина и променлива ширина на поясите. Формата на вутата е 
основата за дуктилното поведение на рамковия възел. Чрез нея се извършва усилване в 
зоната на челото на колоната и се подсигурява по-голяма от необходимата дължина на 
челния заваръчен шев между пояса на колоната и поясите на ригела. Формата на 
вутата се подбира така, че в средата на участъка между рамковия възел и монтажния 
възел да се яви сечението където ще се появят и развият първите пластични 
деформации в ригела. Именно там се дефинира едната дисипативна зона в рамката. 
Мястото и е подбрано така, че да няма влияние от близко разположени заваръчни 
шевове, отвори за болтове или други концентратори на напрежение. Същинският 



 

рамков възел и конструктивните съединения в него са оразмерени според капацитета 
на напречното сечение на дисипативната зона. Вземат се под внимание евентуалните 
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Общ вид на проектирания рамков възел 

различия между проектната и реалната граница на провлачане на стоманата и 
повишаването на носещата способност на напречното сечение в следствие работа на 
материала и в зоната на уякчаването от работната диаграма на стоманата. Не на 
последно място следва да се подчертае, че при проектирането на цялостната рамкова 
конструкция следва композицията и детайлирането да са направени така, че да е 
изключена възможността за загуба на обща устойчивост на ригела в еластичен и 
пластичен стадии на работа на конструкцията. 

 Сериозно преимущество на предлагания рамков възел е възможността за 
контрол по време на производство и коригиране на същото. Поясните ламарини от 
конзолния участък на колоните следва да се изрязват в проектираната форма от цели 
листове. Недопустимо е направата на челни снаждания в рамките на поясните 
ламарини. Последното не представлява сериозен технологичен проблем, тъй като 
дължината на тези участъци е около 1200-1500мм и технологичният разкрой е сведен 
до минимум. Също така следва да се изпита партидата стомана, от която ще се 
произвеждат вутите и следва да се установи реалната минимална fy

min и максимална 
fy

max граница на провлачане. Минималната стойност на fy се регламентира от стандарта 
и се контролира съгласно производствената практика у нас, но fy

max също следва да е 



 

контролиран параметър и не бива да надвишава нормираната стойност с повече от 
10%. В противен случай ще се прояви закъсняла поява на пластични деформации в 
дисипативната зона и вероятността от провокиране на крехка форма на разрушение в 
челните заваръчни шевове става реална.  

 Следва да се изтъкне, че при разработения вариант на дуктилен рамков възел 
се игнорира влиянието на субективния фактор (качеството на монтажните заваръчни 
шевове) върху дуктилното поведение на възела. Изтеглянето на монтажното снаждане 
на дистанция от дисипативната зона изключва влиянието на остатъчните заваръчни 
напрежения върху работата на дисипативната зона.  

 И накрая, но не на последно място е удачно да се покаже и наличната 
адаптируемост на разработената идея към различни варианти на многоетажни рамкови 
конструкции. Разработеният възел е приложим  при болтов вариант на съединителните 
средства, при използване на болтове с повишена точност или високоякостни болтове. 
Възможно е и използването на валцовани HEB профили за рамковите колони  и 
валцувани IPE профили за средния участък на ригела, като единствено ограничително 
условия остава късият конзолен участък към колоната да се изпълни от съставено 
заварено сечение. 

3. Експериментално изследване 

Експерименталното изследване на рамковите възли бе проведено в научно-
изследователската лаборатория на катедра “Метални дървени и пластмасови 
конструкции” към УАСГ. Проектирани бяха образци в реален размер, които са част от 
разработена за нуждите на научното изследване двуотворна четириетажна стоманена 
рамка. Образците бяха произведени в Завод за Уникални Метални Конструкции 
“Кремиковци“. Всеки образец се състои от част от колона (една етажна височина) и 
ригел с подбрана дължина за получаване на напрегната състояние във възела, близко 
до това пораждано от хоризонталните знакопроменливи натоварвания на рамката. 
Монтажното снаждане между колоната и ригела бе проектирано на 1000мм отстояние 
от оста на колоната. То бе изпълнено в лабораторията, чрез електроди за ръчно 
заваряване. По този начин се симулира монтажно изпълнение, макар и не с всички 
трудности съпровождащи реалното строителство. Експерименталните образци бяха 
произведени от стомана Вст3пс5 по БДС 2751 съответствуваща на S 235 (EN 10025). 
Бяха произведени и изпитани три експериментални образци. 
Опитната постановка на експеримента бе разработена при хоризонтално положение на 
изпитвания образец. Натоварването бе прилагано във върха на ригела. То се 
осъществяваше посредством хидравличен актуатор с диапазон на преместване +200мм 
и силов капацитет от 200kN. Експериментът бе проведен чрез контрол по преместване, 
като обратна информация за съответствуващата сила се регистрираше от 
силомерителна доза. Експериментите бяха проведени без да се прилага допълнителна 
осова сила в колоната. Картина на характерни премествания и завъртания се 
получаваше от регистрираните автоматично данни от 14 индуктивни датчици. 
Деформираното състояние на поясите в зоната на вутата и снаждането се получаваше 
чрез автоматизирана обработка на информацията от 34 електросъпротивителни 
датчика разположени в 5 характерни. Подробна схема на местоположението на 
датчиците е указана на фигура 2. Разработен бе специализиран software за 
автоматизирана обработка на резултатите.  
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Експериментът бе проведен чрез задаване на преместване в точката на 
натоварването, като вида на прилаганото стъпково натоварване бе съгласно 
препоръките на ECCS  (1986). Първоначално в еластичен стадий се прилагат четири  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 3.  

Постановка на експерименталното изследване и разположение на индуктивните датчици 

цикъла на натоварване със съответни амплитуди от +0.25dy, +0.50dy, +0.75dy, +1.0dy, 
където dy е преместването на върха на ригела при достигане на първоначална 
пластификация в най-натовареното сечение. Натоварването в пластичен стадий 
продължава като се изпълняват по три цикъла на натоварване с амплитуда на 
преместванията съответно +2.0dy, +3.0dy, +4.0dy и т.н. до регистриране на физическо 
разрушение на образеца. 

Анализът на получените експериментални резултати бе направен чрез последваща 
обработка на данните. Най-характерните параметри за поведението на изследваните 
образци са приложената във върха на ригела сила F, преместването на върха на гредата 
δ, завъртането на рамковия възел θjoint, ъгловите деформации на панелната зона γ, 
деформациите на гредата, пластичната ротация и количеството дисипирана енергия. 
Пълна информационна картина от проведеното изследване е публикувана в [ 2 ]. 

При проведените експерименти от особена важност бе нaблюдаването на реалното 
поведение на рамковите възли. Получените диаграми показаха отлично циклично 
поведение на изпитваните образци. Пластични деформации се развиваха в ригела, там 
където е проектирана тяхната поява и в панелната зона. Приносът на деформациите на 
ригела е около 50% от общите пластични деформации - пластична ротация и 
дисипирана енергия. Данните получавани от разположените върху поясите датчици 
недвусмислено показаха развитие на пластичните деформации в зоната на смяна на 
широчината на пояса (началото на вутата). При нива на максималното преместване 



 

+5.0dy , +6.0dy се наблюдаваше появата на местна загуба на устойчивост в поясите, 
влияеща и върху крайпоясните участъци на стеблото. При последвалите цикли на 
натоварване до +7.0dy при наличието на значителни остатъчни деформации в поясите и 
вторични напрежения от огъването, се прояви форма на разрушение причинена от 
ниско циклична умора на материала. Бяха наблюдавани появата на пукнатини във 
връзката стебло пояс и в последствие скъсване на поясите и разкъсване на 
крайпоясната част на стеблото (виж фигура 5а.). Всички описани разрушения се 
концентрираха в предварително проектираното място на пластичната става. Не бяха 
наблюдавани други появи на загуба на местна устойчивост или форми на крехко 
разрушение в панелната зона или колоната. Критерият за разсейване на сеизмичната 
енергия на възела е определен като пластична работа изведена на базата на площта на 
експерименталната хистерезисна крива. Отношението пластична работа към 
кумулативното преместване на върха на ригела е указано на фигура 5б. От фигурата 
добре личи, че пластична работа се извършва в панелната зона - около 50% и в 
провокираната пластична става в началото на вутата - около 50%. Наред с това е 
видно, че съотношението е трайно и устойчиво по време на целия пластичен стадий на 
работа и се очертава ясно и при трите изпитвани образци. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)     б)   

Фигура 5.  

а) Експериментален образец по време на разрушение; б) Отношение на общата пластична 
работа към пластичната работа в дисипативната зона на ригела 

4. Аналитичен модел 

За да се анализира поведението на цяла рамка проектирана чрез използване на  
разработените дуктилни рамкови възли бе използван аналитичен модел на база на 
програмата SAP2000 Nonlinear. Аналитичният модел е съставен от еластични гредови 
елементи (колони и ригели) свързани по между си посредством двулинейни еласто-
пластични ротационни пружини. Използваните пружини имат условна нулева дължина 
и моделират пластичните деформации в панелната зона и в пластичната става от 
ригела. Графична интерпретация на разработения модел е показана на фигура 6. 
Работната диаграма на пружините е съставена на базата на получените 
експериментални резултати. Направена е съпоставка на полученото нелинейно 
поведение от експерименталното изследване и от аналитичен модел на 
експериментален образец. Резултати от съпоставката са указани на фигура 7. 
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Постигнатото сходство в поведението гарантира надеждност на резултатите  за 
цялостния аналитичен модел на рамката. С цел да се следи евентуалната поява на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Фигура 6. 

 Аналитичен модел за изследване на нелинейното поведение на четириетажна двуотворна 
рамка с дуктилни възли 

пластични деформации в 
колоните и получаването на 
реалистичен глобален модел 
на нелинейното поведение на 
рамката във възлите на всяка 
колона е моделирана еласто-
пластична  
ротационна пружина с 
отчитане на влиянието на 
осовата сила. 
Характеристиките на 
пружината са определени по 
теоретични данни и съгласно 
препоръките на [1]. 

 

Фигура 7. 

 Наслагване на експериментално и аналитично получените зависимости “приложена сила – 
преместване” 
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5. Нелинеен статичен анализ  

Нелинейния статичен анализ е направен съгласно препоръките на [1]. Обект на 
анализа бе четириетажна двуотворна рамка. При всяка от моделираните нелинейни 
пружини са дефинирани деформационни критерии за достигнато състояние от  

 
Табл. 1 Нелинейна пружина H1 – дисипативна зона в ригела 
Работна диаграма на пружината Нива на поведение 

Характерна 
точка от 

диаграмата 

Завъртане на 
пружината Θ 
[rad] 

Огъващ 
момент  
М [kN.m] 

Състояние 
(performance 
level) 

Съкра-
щение 

Деформацио-
нен критерии 

A 0.00 0.00    

B Θy =0.0118 My=245.4 Безопасно 
обитаване IO 1.5Θy 

C 3.1Θy 1.144My 
Безопасно за 

живота LS 2.2Θy 

D 3.55Θy 1.050My 
Избегнато 
разрушение CP 3.1Θy 

E 3.55Θy 0.800My    
 
Табл. 2 Нелинейна пружина H2 – панелна зона 

Работна диаграма на пружината Нива на поведение 
Характерна 
точка от 
диаграмата 

Завъртане на 
пружината Θ 
[rad] 

Огъващ 
момент  
М [kN.m] 

Състояние 
(performance 
level) 

Съкра-
щение 

Деформацио-
нен критерии 

A 0.00 0.00    

B Θy =0.004125 My=312.4 Безопасно 
обитаване IO 2Θy 

C 11Θy 1.234My 
Безопасно 

 за живота LS 6Θy 

D 12Θy 1.150My 
Избегнато 
разрушение CP 10Θy 

E 12Θy 0.800My    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 8. 

 Работни диаграми и дефинирани деформационни критерии за пружините H1 и H2 

Нелинейна пружина H1 в ригела
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нелинейното поведение в зависимост от пластичната ротация на сечението. Подробни 
указания за работните диаграми на моделираните пружини както и приетите 
деформационни критерии са изложени в таблица 1, таблица 2 и фигура 8.  За 
контролен възел е избран горния десен възел от рамката, а вида на прилагания 
стъпково нарастващ хоризонтален товар е възприет пропорционален на етажните 
сеизмични сили получени от спектралния анализ на рамката. Глобалните нелинейни 
зависимости “хоризонтално преместване – хоризонтална сила в основата” са получени 
при наличие и на вертикалния товар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 9.  

Характерни фази от нелинейното поведение на четириетажна двуотворна рамка с дуктилни 
възли 

Чрез проведения монотонен статичен нелинеен анализ (pushover analysis) на 
цялата рамка бе установен глобалния механизъм на поява и развитие на пластични 
деформации, както и при каква хоризонтално отместване на контролният възел 
рамката изпада в предварително дефинираните характерни състояния на поведение.  
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На фигура 9 са показани някой от най- характерните фази на статичното нелинейно 
поведение на проектираната рамкова конструкция. Първа поява на пластични 
деформации се наблюдава в панелната зона на средната колона на второ ниво (фиг. 
9а). До състояние на безопасно обитаване (IO – фиг. 9б.) пластичните деформации се 
разпростират само в панелните зони на част от рамковите възли. Наблюдаваната 
асиметрия в разпространението се обяснява с наслагване на моментовите диаграми 
породени от вертикалния и хоризонталния товар. Следва да отбележим, че ако не се 
отчита наличния вертикален товар мястото и последователността на поява и развитие 
на пластичните деформации е различна. При следващото характерно състояние на 
поведение наречено “безопасно за живота” (LS – фиг. 9в.) се наблюдава значително 
разпространение на пластичните стави по етажи и възли. Появяват се пластични стави 
не само в панелните зони, но и в гредите. Поведението на колоните се запазва 
еластично, като изключение правят само опорните сечение при фундаментите. 
Авторите считат, че тази относително ранна поява на пластични стави в базите на 
колоните се дължи  донякъде и на  идеализираните  корави  опорни  условия. В реални  
стоманени рамкови конструкции ще се появи известно подаване на опорите, което би 
действувало облекчаващо за базовото сечение и вероятно ще забави появата на 
пластични деформации там. При последното характерно състояние на поведение 
наречено “избегнато разрушение” (CP – фиг. 9г.) се наблюдава значително 
повсеместно разпространение на пластичните стави по етажи и възли. Това състояние 
се характеризира с концентрация на деформациите в дисипативните зони на гредите от 
първото етажно ниво, където всъщност ще се получи и разрушението. На фигура 9д. е 
представена цялостната характеристична крива на статичното нелинейно поведение на 
проектираната рамкова конструкция.  

5. Изводи и заключения 

От направеното аналитично изследване на четириетажната двуотворна рамка 
могат да бъдат направени следните изводи и заключения: 
q Разработеният рамков възел дава възможност за проектиране на рамкови 

конструкции притежаващи много добра глобална дуктилност ( за конкретния 
случай µd = 5.46),  чрез което се постигат коефициенти на поведение q=5.46 по 
Nawmark and Hall и q=6.3 по Krawinkler and Nassar, [3], стр. 175 - 180. 

q Използването на принципите на капацитивното проектиране при определяне на 
напречните сечения на рамковите колони гарантира постигането на глобален 
механизъм на развитие на пластични деформации и избягването на 
преждевременната поява на етажен механизъм на разрушение. 

q Използването на съвременната “Стратегия на провокирано отслабване” в 
рамките на ригела е гаранция за предвидимост на поведението на рамковата 
конструкция и избягване на формите на крехко разрушение. Постигнатата 
предвидимост на поведението, способствува за разработването на сравнително 
опростени и точни аналитични модели. 

q При извършването на статичния нелинеен анализ (pushover analysis) вертикалния 
товар следва задължително да се отчита. 

 
Така получената глобална крива на статичното нелинейно поведение (фиг. 9д.), 

при която са дефинирани характерните състояния на поведение на рамката е много 
добър критерий за нелинеен анализ в реално време. По този начин може да се 



 

определи при какви земетресения до какви състояния на поведение изпада 
конструкцията.  
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ABSTRACT 

The main goal for applicability of moment resisting steel frames (MRSF) for 
construction needs in seismic areas is the achievement of reliable and predictable 
performance of the structure. 

This paper discusses the seismic performance of ductile MRSF. A special join 
designed with compliance with the domestic technological equipment for production of steel 
structures has been adopted.  Some full-scale samples are developed and experimental study 
and computer simulations are done. The paper presents analysis of the achieved experimental 
joint behavior. A case study of MRSF based upon the experimental results is performed. 
Some conclusions concerning the seismic structural performance of fore story two bays 
MRSF are included. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


