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Възстановяване и усилване на строителни конструкции с фибро-усилени композитни системи -  
Организационно-технологични и конструктивни решения.   

 

1 Обща характеристика на труда 

Дисертационният труд съдържа общо 191 страници. 
 
Част I Дисертация   
Включва 180 страници текст, 137 фигури, 28 таблици, 8 страници библиография от 
106 източника (54 на кирилица и 52 на латиница), 1 страница със 7 публикации на 
автора по темата.  

Структурата на труда включва 8 глави от които 4 са основни: 1. Въведение│2. 
Методи за усилване на зидани конструкции│3. Усилване с фибро-усилени полимери│ 
4. Предмет и цели на експеримента│ 5. Експериментална част│ 6. Теоретично 

определяне на носимоспособността на усилените образци│ 7. Икономически анализ 
на някои от най-често използваните методи за усилване на вертикални зидани 
елементи│8. Изводи 

 
Част II Приложения   
Включва 11 страници приложения с таблици 
 
Изследванията по дисертационния труд са извършени в Научноизследователската 
лаборатория по Строителни конструкции на УАСГ. 
 
 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 04.07.2016 от .......ч. в зала .......... 
на УАСГ. 
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията 
на катедра „Организация и икономика на строителството“, каб. 1046, корпус Б, УАСГ, 
бул. „Христо Смирненски“ 1 София 1421. 
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Въведение 

1.1 Актуалност на изследването 

Усилването на стриотелните конструкции, в частност на зиданите такива, е една 
особено актуална тема предвид тяхната възраст и големия им дял от общия сграден 
фонд на територията на Р България.  До строителния бум през 1970г. те са били 
масово прилагани (30,4% от общата жилищна площ), като след това техният 
относителен дял в новоизграждащите се сгради постепенно намалява. Според 
статистика за броя на НСИ за сградите със зидана носеща конструкция за момента, 
те остават основен дял от сградния фонд на нашата страна и след 
продължителната им експлоатация  нуждата от усилване и възстановяване става 
все по-належаща. 
При проведения литературен обзор не бяха открити изследвания и нормативни 
документи за усилване на вертикални, носещи, зидани елементи с комбинация от 

надлъжни стоманени пръти и напречни CFRP влакна. Това разкри голям потенциал 
за бъдещи изследвания в тази насока. 
 

1.2 Предмет и цел на изследването 
Предмет на дисертационния труд е изследването и анализирането в лабораторни 
условия на поведението на четири зидани колони, усилени с напречно залепени 
ленти от композитен материал и надлъжни пръти и две колони усилени с надлъжна 
и напречна стоманена армировка. Методическите особености на експерименталните 
изследвания са продиктувани от предишен опит на други автори, обработен и 
отнесен към конкретиката на този дисертационен труд. Конструктивният и 
икономически анализ на различните усилващи системи се основава на сравнения 

между резултати от опитните образци, данни на други автори, както и от сравнение 
с теоретично получените якости, изчислени по методики, предложени от автора.  
Правилно формулираните анализи и наблюдения на механизмите на разрушение 
служат за формиране и развитие на моделите за проектиране и анализ на този тип 
усилваща система, както и за усъвършенстване на методите за обследване и 
изпитване. 
 

1.3  Основни цели и задачи, поставени по време на изследването 
 обстойно запознаване с усилващите композитни материали, съвместими със 
зиданите конструктивни елементи 
 експериментално изследване на поведението на усилващите системи и 
факторите, влияещи върху получените резултати 
 анализ на наблюдаваните форми на разрушение, числени резултати и 
сравнението им с теоретични и опитни постановки у нас и в чужбина 
 изследване на ефективността при различни гъстоти на усилващите ленти FRP 
 съпоставка между ефективността на традиционни методи за усилване и FRP 
система 
 разработване на технологични и организационни решения при усилването на 
типови или исторически сгради и съоръжения  
 съставяне на нормала за процеса „Усилване на зидани колони с композитни 
материали”  
 количествени и стойностни натурни измервания, хронометражни наблюдения 
за труд, материали, време, брой и квалификация на работната ръка 
 икономически анализ и съпоставка между конвенционалните видове 
усилване и тези с FRP системи 



Възстановяване и усилване на строителни конструкции с фибро-усилени композитни системи -  
Организационно-технологични и конструктивни решения.   

 формиране на модел чрез програмния продукт Ansys за една от изпитваните 
колони, отчиташ съвместното действие между всички елементи от усилената колона 

 определянето на критичната сила при зададен ексцентрицитет, за колоната 
моделирана чрез Ansys. Входните данни да кореспондират с допустимите стойности 
в Наредба №2 от 23 юли 2007 за проектиране на сгради и съоръжения в 
земетръсни райони 
 

Основно съдържание на дисертационния труд 

2 Глава едно – Въведение 

Синтезира най-важната информация относно: 

2.1 Основни причини за повреди и аварии в конструкциите 
В практиката авариите са най-често следствие на съвкупност от няколко различни 
причинителя. Като най-основни се определят: 
 отклонение от проекта при изграждане на конструкциите 
 грешки в проектирането  
 ниско качество и дефекти при изпълнението на видове СМР, 
неправилна експлоатация на сградата или отделни нейни елементи 
 въвеждане на сгради и съоръжения с големи недостатъци  
 стихийни бедствия 
 
На усилване подлеждат конструкции: 

 с понижена носимоспособност 
 непокриващи определени изисквания за носимоспособност 
 Усилването на строителните конструкции трябва да се проектира както за 
крайни гранични състояния (по I-ва група гранични състояния - ULS), така и за 
експлоатационни гранични състояния (II-ра група гранични състояния - SLS). Някоя 
от проверките по гранични състояния може да бъде пропусната, ако има достатъчни 
данни, че е удовлетворена.  
 

2.2 Основни причини за повреди  и аварии в зиданите конструкции 
В частност, съществуват четири основни причинителя на конструктивни повреди в 
зидариите: 
 вертикално претоварване – визуално то се проявява като изтласкване на 
зидарията встрани, причинено от главните опънни сили в нея и/или отчупване на 
парчета от най-външния слой на елемента  
 намаляване носимоспособността на вложените материали.  
 неравномерни слягания на фундаментите.  

 от земетръсни сили.  

Коректното конструиране и изграждане на сградите и съоръженията 
гарантира тяхната безотказност за определен период от време.  По време на 
неговата експлоатация, сградният фонд се амортизира. При навременни, адекватни 
мерки и капиталовложения остатъченият живот може да се удължи чувствително. 

  Един по-специален аспект на проблема се явяват паметниците на културата, 
голяма част от които са с носещи зидани конструкции. В Наредба №4 от 21 май 
2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти са определени 
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задължителните изисквания и параметри за опазването на недвижимите паметници 
на културата и тяхната среда, както и за интегриране на новото застрояване към 
тях. Законът за културното наследство урежда опазването и закрилата на 
културното наследство на Република България. Интервенциите върху паметници на 
културата трява да са в синхрон с редица международни документи – Венециянска 
харта (1964), Парижка конвенция (1972), Флорентинска харта (1981), Вашингтонска 
харта (1987), Документ от Нара за автентичността (1994), Харта на ИКОМОС на 
Виктория Фалс (2003) и други. Като добър чуждестранен пример на методите за 
усилване на зидани конструкции се явяват френските документи с препоръчителен 
характер Avis Technique и италианските Guide for the design and construction of 
externally bonded FRP. 
 

2.3 Усилване на конструктивните елементи 

Пристъпване към мерки за усилване се прави след наличието на оценка за 
моментното състояние на конструкцията и материалите в нея. На база на тази 
оценка се взима решение за възстановяване или усилване на конструкцията. При 
пристъпване към усилване, следващите основни моменти са: 
 определяне степента на усилване и очакваното поведение на елемента 
(конструкцията) след него 
 избор на усилваща система и технология за изпълнение 
 

2.4 Причини, налагащи частична или цялостна реконструкция, подмяна или 
усилване на различни конструктивни елементи, конструктивни части и 
съединения: 
 докато проектирането на реконструкциите е относително по-скъпо в 
сравнение с проектирането на нови обекти, то изпълнението на реконструкции 
обикновено е значително по-евтино и отнема по-малко време, от изцяло ново 
строителство  
 при паметници на културата, където има изискване за максимална степен на 
идентичност  
 

2.5 Основни принципи при реконструкция на сгради и съоръжения: 
Извършване на реконструкция при сгради и съоръжения, които в дадения момент са 
в експлоатация, изисква вместването във възможно най-кратки срокове, 
максимално използване на наличната носимоспособност, максимално 
оползотворяване на капиталните вложения, трудовите и материално-техническите 
ресурси. 
 

2.6 Методи за усилване на зидани конструкции 
 До момента са разработени множество методи за усилване и възстановяване. В 
литературния обзор са разгледани придобилите популярност в световната практика и 
у нас: 

 Силно оребрени пръти от неръждаема стомана 
 Усилване с FRP ламели  

 Армирана циментова замазка 
 Хоризонтални и вертикални, двустранни пиластри и греди 
 Усилване със стоманен кожух  
 Усилване със стоманен или стоманобетонен скелет 



Възстановяване и усилване на строителни конструкции с фибро-усилени композитни системи -  
Организационно-технологични и конструктивни решения.   

 FRP мрежи от стъклени нишки 
 Допълнително обрамчване със стоманобетонени елементи 

 Усилване чрез стоманени обтягащи елементи 
 Инжектиране на разтвори в пукнатините на конструкцията 

 Външно апликиране на FRP системи 

2.7 Критерии за избор на усилваща система 
Най-общо избора на усилваща система трябва да се съобрази с критериите 
показани в Таблица 1.  

 
Таблица 1 Критерии за избор на усилваща система 

 

2.8 Усилване с ленти от фибро-усилени полимери 
По-важните свойства относно приложението им като строителен материал 

са: 
 технологични - минимално собствено тегло, евтини и лесни за 
транспортиране, липса на кофражи, лесно разкрояване, лесно снаждане, 
безпроблемно заемане на желаната форма. Изключително кратки срокове за 
подготовка и монтаж на системата. До няколко часа след полагането им започват 

да изпълняват носещите си функции. Това допълнително намалява разходите за 
работна ръка. 
 висока якост на опън (голям модул на еластичност - до Е  1,2.106N/mm2) 

Голяма специфична коравина (отношението коравина/тегло) и специфична якост 
(отношението якост/тегло). Около три пъти по-голяма граничка якост от тази на 
стоманата. За същата граничка якост като на залепени стоманени плочи теглото е 
около дест пъти по-малко. 
 предлагат възможност за предварително напрягане, което води до 
използване на пълния им якостен капацитет  
 усилията се предават равномерно по цялата площ на усилващата ивица 

 ремонтопригодност – бързо и лесно могат да се ремонтират повредени 
участъци от усилващата лента 
 липсва топлинно разширение в надлъжно направление 
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 корозионноустойчивост на киселини, луга и разтворители с изключение на 
окисляващо действащите среди 
 дълготрайност и устойчивост на облъчване при познати лъчения до високи 
дози. За постигането на UV защита е нужна модификация на матрицата. 
Механичните показатели не се променят в диапазона на нормалните 
експлоатационни температури 
 устойчивост на циклични въздействия - за армираните на основата на 
въглеродни нишки 
 малка дебелина на усилващите ивици. Освен естетическите предимства, 
малката дебелина, до няколко милиметра, на усилващите системи намалява 
отлепващите напрежения в краищата на лентата. 3мм FRP система има якостните 
характеристики на 15см стоманобетонен кожух 
 не съществува нуждата от отвори, където биха се получили концентрации на 

напреженията 
 сравнително добро съотношение цена-получена якост. Въпреки по-високата 
цена на FRP материалите, минималните средства за влагане и поддръжка правят 
композитните материали по-евтин заместител на залепените метални плочи 
 подходящи за външно усилване на зидани конструкции. Значително 
увеличават якостните характеристики на елементите и намаляват деформациите  
 
 В строителството композитните материали се използват под формата на 
тъкани и нетъкани ленти, влакна, армировъчни пръти, анкери, носещи кабели във 
висящи и вантови конструкции. Могат да бъдат предварително напрегнати или не.  
 С голям успех служат за усилване на стоманобетонни, метални, зидани и 
дървени конструкции. Най-развити в усилването на строителни конструкции с FRP 
материали са САЩ, Канада, Япония, Швейцария, Германия, Франция, като те имат 
правилници и ръководства за проектиране и усилване на елементи с композитни 
материали. България за момента не разполага с нормативна уредба по темата. 
  

2.9 Рискове и недостатъци при използването на FRP усилващи системи: 
 крехко поведение (с изключение на арамидните влакна) 
 чувствителност към механични повреди 
 арамидните влакна могат да загубят до 50% от якостните си характеристики 
под действието на UV лъчи. Също така те са чувствителни на влага  
 стъклените нишки (S-Glass и E-Glass) са неустойчиви към алкалното 
въздействие на бетона при непосредствен досег. При такава опасност може да се 
използват стъклени влакна тип Z. Намаляват якостта си на опън при постоянни 
големи напрежения  
 леснозапалими състави на матрицата. Без допълнителна защита издържат на 
температури до 85-90°С, след което следва спад в якостта 
 поведение на усилената система - не се забелязва спад в якостните 
характеристики на усилващата система с въглеродни влакна при циклични 
въздействия. Те притежават изключително добри реологични характеристики. 
Трябва да се вземе предвид умората, която се натрупва в съществуващата 
стоманена армировка. Именно тя може да доведе до компрометиране на 
конструкцията 
 липсата на нормативни документи в нашата страна е предпоставка за 
проектантски грешки  
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 въпреки дългогодишните изследвания в тази област, все още има неясноти 
около механизмите на разрушение.  

 необходимост от строг контрол при изпълнението 
 
2.9.1 Съставни материали на композитите 

Целта на съчетаването между два или повече материали е получаването на 
композит, имащ техните положителните качества от конструктивна гледна точка и 
елиминиращ някой отрицателни. Така на макро ниво новият материал е с по-добри 
физико-механични показатели от вложените в него материали. В най-общия случай, 
единият от материалите е с „носеща” функция във вид на нишки (влакна) и се нарича 
армиращ. Другият материал, служещ за пълнител, който разпределя и пренася 
усилията, се нарича матрица (Фигура 1). Грунда и посипката не са задължителни 
елементи от усилващата система.  

Нишки 
Нишките (влакната) са елемента от композитната система, служещ за поемането на 
опънните напрежения предавани от усилваната конструкция. Следователно те 
определят и линейно-еластичното поведение на композитите. Използват се три 
вида носещи нишки – стъклени (керамика: S-Glass и E-Glass), карбонови (Carbon 
fiber) и арамидни. Характерни за тези видове носещи влакна са високите 
специфични якостни характеристики, отнесени към тяхната плътност. По този 
показател те многократно превъзхождат конвенционалните материали, използвани 

при усилване. 
 
Матрица 
Най-често тя е под формата на полимер, метал, цимент или керамика. Основно 
изискване към нея е тя да има химическа и  механична съвместимост с армиращите 
влакна. Задължителни параметри са химическа неутралност между компонентите, 
добра адхезия, приблизително еднакви модули на температурно разширение. 
Влакната изпълняват носеща функция, а матрицата отговаря за: 
 фиксиране на влакната в проектно положение 
 предаване на натоварванията от конструкцията към влакната 
 предотвратява изкълчване на влакната при натискови натоварвания 

 действа като защитен слой на влакната от атмосферни и механични фактори 
 
 

 

Фигура 1 Строеж на FRP системите  
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Въведение 

 Лепила 
Функцията на лепилен състав може да се изпълнява от матрицата, когато тя има 
нужните показатели. Нейното предназначение е създаване на надеждна връзка за 
съвместна работа между FRP и усилвания елемент, чрез която да бъдат предавани 
опънни усилия. 
 
Огнеустойчивост на FRP 
Начален спад на якостните характеристики в матрицата се наблюдава още при 
80°C. За постоянен, експлоатационен температурен диапазон 60-100°C, няма нужда 
от допълнителна пожарозащита. При адекватно изпълнена такава, времето, в което 
FRP системата ще има около 80% от първоначалната си носимоспособност, е над 
240мин. 
 

2.10 Форми на разрушение 

2.10.1 Разрушения тип I (при наличие на големи деформации):  
 скъсване на композитната лента след провлачване на опънната армировка 
(ако има такава в зида), когато деформациите в лентата превишат максималните 
стойности; 
 срязване на композита без отлепването му.  

2.10.2 Разрушения тип II (крехки разрушения): 
 смачкване на бетона или зидарията в натисковата зона; 

 отлепване на лентата в средата на отвор. Отлепването започва при развитие 
на пукнатина.  
 отлепване на краищата на лентата 
 отчупване на голяма част от зидарията, заедно с лентата 

2.10.3 Ниво на изследванията в световен мащаб 
С навлизането на FRP материалите в строителството (90-те години), те намират все 
по-широко приложение, като главно заместват усилващите системи със стоманени 
плочи. Поради редицата си предимства, те могат да бъдат прилагани в конструкции 
от стоманобетон, метал, зидария и дърво. При доказана целесъобразност е 
възможно използването им и за основни носещи при проектирането на нова 

конструкция. В някои страни като САЩ, Япония, Канада, Италия, Франция, 
Германия, Великобритания, Япония и Швейцария е изготвена нормативна база за 
тяхното приложение. 

3 Експериментална част 

3.1 Обхват на натурния експеримент 
По време на експеримента, в лабораторията на УАСГ СИЛ-УНИЛ, бяха изпитани до 
начални признаци за разрушение шест колони, подложени на центричен натиск. 
Обхванати са два вида усилващи системи. 

3.2 Основни методически особености 
В ескперимента се цели достигане на максимална достоверност, надеждност, 
пълнота и сравнимост на резултатите, съобразявайки се с ограниченията от 
времеви, финансов и технологичен характер.  Като най-съществен фактор в 
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ограничителните рамки на експеримента се яви обхватът на натоварващата 
установка. Нейният капацитет не даде възможност за пълно разрушаване на 
образците. Това намали пълнотата на изследването, но същевременно дадe
възможност да се изяснят някои аспекти от механизъма на разрушение в усилените 
образци, които в противен случай биха останали като въпроси за следващи опитни 
изследвания. 
 Конструктивните параметри на избраните образци съвпадат с най-често 
срещаните вертикални, носещи зидани колони от практиката. Техните размери и 
носеща способност са съобразени с ограниченията, наложени от лабораторните 
условия в УАСГ. Броят и обхвата им е ограничен от финансово-ресурсна гледна 
точка, както и от времевите рамки, свързани с технологичното време за набиране 
на якост при използването на разтвор на циментова основа. За по-голяма пълнота 
при анализа на резултатите, част от липсващите експериментални резултати са 
компенсирани теоретично, на базата на чужди източници, както и от направените 
модели на програмния продукт Ansys.  
 

3.3 Основни етапи на експерименталното изледване 
За успешното постигане на поставените цели в експерименталното изследване е 
необходимо стриктното изпълнение на предварително определена 
последователност от етапи (фази) на изследването. Според характера на 
изследваните явления и величини, се определя спецификата, логическата 
обвързаност и последователност заложена в обема на програмата на експеримента. 
Структурирането на етапите позволява планирането на капиталовложенията и 

обвъзването им с времеви прериоди. 

3.4 Пробни тела за определяне на якостните характеристики на разтвора и 
тухлите 
За определяне характеристиките на вложените материали бяха направени поредица 
от съпътстващи изпитвания по разрушителни методи, отговарящи на сега 
действащите норми за изпитване на разтвори за зидария и тези за зидарийни тела.  

3.4.1 Пробни тела от разтвор за зидария 
На всеки етап от научно-изследователското изпитване бяха изработвани пробни 
тела със стандартни  размери 100/40/40мм, като техният окончателен брой 
достигна 24. Полученият клас разтвор отговаря на М2,5 – разтвор с ниска якост на 
натиск. 

3.4.2 Зидарийни тела 
Зидарийните тела, използвани в експеримента, са от Група 1 с общ обем на всички 
отвори 0%( <25% от общия обем) и работни размери 250/120/60мм. 
 Според БДС EN 772-1:2011+A1:2015, нормализираната им якост на натиск е 

2
2,244 /

b
f kN cm (блокове със средна  якост). 

3.5  Опитна постановка. Технологични условия и стендови възможности. 

За целта на изследването в лабораторията на УАСГ СИЛ-УНИЛ „Масивни 
конструкции” беше излята стоманобетонна подложна греда с размери 250/35/30см. 
Тя беше позиционирана в средата на силов стенд. Успоредно над излятата греда бе 
монтирана допълнителна стоманена изпълняваща функцията за поемането на 
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усилията от натоварваните колони и предаването им към стационарните П-образни 
арки. Върху стоманобетонната греда,  в условия с относително постоянна 

температура и влажност, съобразно ПИПСМР, бяха иззидани по две колони с 
размери 25/25/152÷160см, за всяка серия изпитвания. 
 Статическата схема на стендовата постановка е показана на Фигура 2.  

 
Фигура 2 Статическа схема на стендовата установка 

    
 Върху колоните бяха нивелирани и замонолитени стоманобетонни или 
стоманени шапки с височина 25см за равномерно предаване на натоварването от 
криковете. Така изпитвателната схема максимално съвпадаше с условията в реална 
конструкция при предаване на натоварване от стоманобетонна плоча към колона. 

3.6 Натоварване на неусилените колони 

3.6.1 Натоварваща установка 
Натоварването върху колоните беше реализирано като статичен кратковременен 
товар с помощта на хидравлична система от крикове.  

3.6.2 Механизъм на разрушение. Причини и критерии за разрушение в 
образците 
Наблюдаваното пукнатинообразуване се развиваше на различни по височина места, 
като много често пукнатините се появяваха симетрично от двете страни в рамките 
на една или две от последните степени на натоварване. Това говори за центрично 
натоварване на колоните, добро хоризонтиране на зидарийните тела, еднаква 

плътност на полагания разтвор и малко влияние на якостта на тухлите. Като 
признак за разрушение на неусилените образци беше взето преминаване на 
пукнатина през разтвора и навлизането в съседната тухла. Ако този товар бъде 
задържан дълговременно без да се увеличава, теоретично това би довело до 
разслояване и последващо пълно разрушение на колоната. Последната товарна 
степен на всяка колона беше определена  като разрушаващ товар по крайни 
гранични състояния (ULS).  

3.6.3 Изследвани величини и измервателни уреди за техния контрол 
Абсолютните деформации на зидарията се контролираха в две перпендикулярни 
направления. Отчетите се взимаха с индикаторно-лостови деформометри 
Hugenberger на Bernhard Holle, с  бази съответно 200 и 500мм. Точността на 
индикатора е 0,001мм. Резултатите се записваха своевременно в предварително 
подготвени полета на електронни таблици, където ставаше автоматична обработка 
на данните. В реално време можеше да се проследи нарастването на стойностите, 



Възстановяване и усилване на строителни конструкции с фибро-усилени композитни системи -  
Организационно-технологични и конструктивни решения.   

контролни проверки, трансформация на отчетите и други елементи от първичната 
обработка на резултатите. Тази нормала на процеса „вземане на отчети”, даваше 

възможност за първична обработка още по време на самото изпитване. Възможните 
грешки се забелязваха и отстраняваха навреме, като не се допускаше тяхното 
натрупване в следващите стъпки от експеримента.  
 

 
Фигура 3 Позициониране на марките в Колона 1 

 
Хоризонталните премествания на колоните се следяха по показанията на два 
стационарни, механични часовникови индикатора Мitutoyo, даващи отчети в две 
перпендикулярни, вертикални равнини  за средните сечения на колоните (Фигура 
4).  

 
Фигура 4 Контрол на хоризонталните премествания 

 
Основни зависимости, получени по време на експеримента и използвани при 
първичната обработка в автоматизираните таблици са за определяне на взаимните 
деформации при хоризонтален и вертикален отчет на лостовите деформометри: 

1i i i
z z z


   - нарастване на взаимното преместване за една степен на 

натоварване 
1

1
0

0

i i

i i i
z z z




     - общо взаимно преместване след i-тата товарна степен 

i -номер на товарната степен 

,
.1000 /i

x i

l
mm m

l



  - средна деформация за i-тата товарна степен 
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3.6.4 Определяне натоварването върху колоните 
Входните данни за натоварването върху колоните, от така реализираната опитна 

постановка, се отчитаха като налягане в цилиндрите. Действителното натоварване, 
във всеки един етап от изпитването, се изчислява като функция на налягането към 
общата площ за двете бутала, разположени върху разпределителната шапка. 
 Товарите, при които неусилените колони достигаха втори стадии на 
напрегнато и деформирано състояние, са дадени в Таблица 3. 
 

3.7 Нормала на строителния процес „Усилване с FRP влакна” 

Технологична последователност на работните операции при изпълнението на 

комплексният строителен процес „Усилване на колона чрез FRP система”: 

3.7.1 Ограждане на зоната около ремонтираните елементи според 

изработения РПОИС 

Ремонтният участък се изолира от останалата част от обекта. Обособяват се и се 

маркират временните складове за материали, площадките за спомагателни 

дейности. Достъпът до площадката се регламентира спрямо действащите правила 

за безопасност на труда. 

3.7.2 Подготовка за изпълнение 

 уточнява се и се разпределя работата според приетия проект за усилване  и 

РПОИС 

 проверява се надеждността на съществуващите в близост комуникации. При 

необходимост те се изместват. 

 поради простотата и ниското тегло на FRP усилващите конструкции, най-

често е достатъчно използването на преносима стълба с нужната за конкретния 

елемент височина. При високи колони, около тях се монтира, спрямо проекта,  

инвентарно тръбно скеле и работни площадки. 

 подготовка на повърхността на зидарията, подлежаща на усилване: 

- обрушване на повърхностно отделени елементи от зида, от зидарийните тела 

и разтвора, когато това се налага 

- измиване на зидарията с малко количество вода, което да премахне 

праховите частици и същевременно да омокри зида преди полагане на разтвора. 

3.7.3 Усилване с надлъжна стоманена армировка: 

Извършва се най-често с прилагане на ръчен поелементен монтаж в съответствие с 

действащите норми „Правила за извършване и приемане на строително монтажни 

работи”, Раздел 3 „Бетонни и стоманобетонни работи”  

 връзване на стоманената армировка посредством армировъчна тел през 50см  

 закрепване на мастари върху две успоредни страни на колоната 

 повторно овлажняване на повърхността, ако се налага 

 полагане на изравнителна мазилка, която да покрие изцяло стоманената 

армировка 



Възстановяване и усилване на строителни конструкции с фибро-усилени композитни системи -  
Организационно-технологични и конструктивни решения.   

За създаване на химическа връзка между съседните стени на колоната е желателно 

да се следва една от двете последователности на изпълнение, дадени на Фигура 5. 

 

 
Фигура 5 Последователност на изпълнение на изравнителната замазка 

 след 2÷3часа набиране на якост се оформят закръгленията в ъглите на 

колоната 

 омокряне  след измазването в първите 24ч на повърхността на колоната или 

нейното обгръщане с цел намаляване на пукнатините от съсъхване  

3.7.4 Усилване с FRP ленти  

Усилването със залепени чрез епоксидна смола  карбонови ленти може да започне 

след изпаряването на несвързалата в разтвора и колоната вода. След апликирането 

на усилващите ленти е необходимо поддържане на температурен диапазон в 

границите +5÷+35°С. Полагането на усилващите влакна се прави при следната 

последователност: 

 измерване на околната температура, ако има съмнения, че не е в 

необходимия диапазон  

 измерване на повърхностната влажност на усилвания елемент 

 измерване на влажността на околния въздух 

 подготовка на повърхността 

 разчертаване с молив на  местата, където ще се апликират слоеве FRP 

 дозиране и разбъркване на матрицата (лепилото) посредством 

бавноскоростен миксер  

 ръчно нанасяне на първи слой лепило на местата за усилване с четка с къс 

косъм 

 полагане на усилващия слой фибро-армирани влакна. Цели се добро 

обгръщане на елемента, без чупки, нагъвания и остри ъгли 

 предварително напрягане на нишките, ако се предвижда в проекта  

 поглаждане на влакната по посока на нишките, със специално „мече” с 

надлъжни канали   

 нанасяне на втори лепилен слой върху вече стационираните влакна. 

Нанасянето трябва да е без особен натиск, за да не размества положението на 

нишките. Прави се в посока, която би опъвала влакната (Фигура 6) 
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                                      а)                                б)  

Фигура 6 а) Работни операции при усилване с CFRP система 
1 - неусилена зидария; 2 - полагане на надлъжна стоманена армировка; 

3 - полагане на мазилка; 4 - първи слой епоксидна смола; 

5 - позициониране на CFRP лентите; 6 - втори слой епоксидна смола 

б) Апликиране на втори слой от матрицата 

 повтаряне на процедурата за полагане на повече от един слой влакна, ако се 

предвижда в проекта. 

 най-рано след 24 часа може да се нанесе защитен слой срещу удар или 

пожар.      

Към нормалата на строителния процес са разработени в табличен вид 

необходимите инструменти и консумативи, разходни норми за време и 

материали, състав и квалификация на работната ръка, изисквания за 

безопасност на труда, хигиена и противопожарна защита при полагане на 

фибро-армирана система. 

 

3.8 Конструиране на усилващите системи, изследвани натурно към 

експеримента 

3.8.1 Система с надлъжни армировъчни пръти и напречни 

карбонови FRP ленти 

    Първите четири образци на колони бяха усилени с по четири надлъжни 

стоманени пръти N14 B500B (Фигура 7), изравняващ разтвор с якост 1,1kN/cm² 

(11MPa) и един слой напречни, карбонови ленти с дебелина на плата 0,011см и 

широчина съответно 20, 10 и 5см, през 10см през различни разстояния (Фигура 8, 

Таблица 2).  

 
Фигура 7 Хоризонтален разрез на усилена колона 
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Таблица 2 Процент площ на усилващата лента в средна третина на колоните 

 
 

 
Фигура 8 Опитна постановка и процентна площ на усилващите ленти 

1-стенд; 2-хидравлични крикове; 3-стоманена плоча 5см; 4-стоманобетонена шапка 

20см; 5-образец на зидана колона; 6-стоманобетонна греда 

 

Важно е да се отбележи, че поради липсата на обособени закотвящи зони, бе 

избрана минимална дебелина на матрицата. Това е и причината нейните 

показатели да не участват в анализирането на резултатите от експеримента. 

Размерите на колоните нараснаха от 25/25см до 30/26см. 

3.9     Опитна постановка 

След така извършеното усилване, образците на Колони 1, 2, 3 и 4 бяха натоварени 

повторно, като тяхната носимосподобност се бе увеличила  над двойно (Таблица 3, 

Таблица 4). След усилването, колоните не бяха изпитани до разрушение, а до 

отваряне на недопустими пукнатини (развити – 0,3÷0,5мм). 

 

Таблица 3 Рализирано натоварване преди и след усилванването на 
колоните 
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Таблица 4 Увеличение на носимоспособността и размерите според усилващата 

система 

 

3.9.1 Механизъм на разрушение за колони 1 и 2, резултати,  
Механизмът на разрушение, който се наблюдава за колони 1 и 2, е в три обособени 
етапа: 
 В първи етап (до около 400kN) се появиха нови и се отвориха съществуващи 
от съсъхване вертикални и коси пукнатини в разтвора, главно около ръбовете на 
колоните, на по-малко места в средната част на сечението. Появата на пукнатините 
не предизвика съществено изменение в общите деформации на опитните образци. 
 Като втори етап (над 400kN) може да се определи плавното скъсване на 
усилващите  FRP ленти и отваряне на по-широки пукнатини в разтвора (Фигура 9). 

Никъде не се наблюдава крехко разрушение или отлепване на усилващите ивици от 
разтвора. Най-често скъсването на лентите започваше от място с концентрация на 
напреженията в зоната около шапките (Фигура 10), и депланация на надлъжната 
стоманена армировка в тези участъци. 
 

 
Фигура 9 Отваряне на пукнатина във втори етап 
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Фигура 10 Разрушения в горната част на шапката и в колоната 

В Колона 2 се появи закъсване в средно сечение поради появила се в миналия 
стадий пукнатина в разтвора . 

 При задържане на товара, понякога деформациите растяха малко в рамките 
на няколко минути, след което утихваха. Този процес беше свързан със скъсвания 
на влакна от усилващите ленти около шапките и преразпределение на усилията 
между тях и елемента.  
 Според автора, поради работните характеристики на усилващите материали, 
може да се предположи с голяма сигурност, че задържането на товара за по-дълъг 
прериод от време не би довело до увеличение на деформациите във времето, нито 
пълно разрушение на колоните.  
 Трети етап беше достигане на критерии за начало на разрушение, в 
следствие на скъсване по цялата височина на една усилваща лента в Колона 2. 
Това стана при близък до разрушаващия товар - съответно 580kN. След скъсването 
на лентата, колоната не загуби носимоспособност, но поради съображения за 
сигурност и достигане капацитета на стендовата установка, не беше реализирано 
по-голямо натоварване.  
 В нито една от композитно усилените колони не се наблюдава отлепване на 
CFRP лентата от разтвора на колоната.  

3.9.2 Резултати и анализ на резултатите за колони 1,2, 3 и 4 
При качествен анализ на получените зависимости за всички изследвани величини, 
се следят признаците, характеризиращи основни стадии на напрегнато и 
деформирано състояние, линейност или нелинейност в поведението, съответствия 
между зависимостите в различните точки и сечения на колоните и при различните 

етапи и степени на натоварване. Отклонението на експерименталните резултати от 
теоретични получените е важен показател, характеризиращ поведението на 
усилените образци, както и точността на приетите начални предпоставки за 
модела. 
 От маханизмите на разрушение в CFRP усилените колони и получените 
диаграми натоварване-относителни деформации, могат да се направят следните 
изводи: 
 

 В последия етап от натоварване върху колоните, главният принос за 
увеличената носимоспособност се реализира от усилващите ленти, чрез 
ограничаване на напречните деформации на зидарията. 

 Поради частичното запазване на сцепление между зидария, разтвор и надлъжна 
армировка в горна зона и пълното запазване в долна зона на колоните, 
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надлъжните пръти продължават да съдействат частично при поемане на 
усилията в елементите.  

 От направените измервания на деформациите не може да се даде представа за 
стойностите на поеманите усилия от надлъжната армировка на колоните. 
Графичното представяне на резултатите дава ясна представя, че гъстотата и 
широчината на усилващите ленти не е от значение за големината на 
вертикалните деформации (Фигура 15). 

 Хоризонталните и вертикалните деформации в неусилените образци не оказват 
съществено влияние върху същите при усилените такива. Различната гъстона на 
усилването показа съпоставимост в крайните резултати за напречните и 
надлъжните относителни деформации (Фигура 15).  Водещ фактор се явяват 
физико-механичните характеристики на фибро-армираната система.  

 Наблюдава по-дълъг период на работа в предимно еластичен стадий, до около 

F=400÷450kN. 
 Хоризонталните деформации в две перпендикулярни равнини са аналогични и 

не се влияят от разположението на надлъжната армировка. 
 Поради технически причини колони 3 и 4 бяха натоварени до около 70% от 

натоварването, реализирано в колони 1 и 2. Пиради тази причина, стойностите 
на крайните получени хоризонтални деформации в колони 3 и 4 бяха с 50% по-
малки от тези в колони 1 и 2.  

 След разтоварване и анализиране на зидарйните тела в колоните, беше 
установено, че зидарията в колони 3 и 4 е работила в еластичен стадии на 
напрегнато и деформирано състояние.  

 Ограничаването на напречните деформации на колоната предотвратява 

напукването на зидарийните тела до натоварване, отговарящо на около 
150÷200% от първоначалния товар преди усилването. 

 От диаграмата на хоризонталните относителни деформации в Колона 4 се вижда 
ефекта от оставеното разстояние между надлъжните пръти и разпределителната 
шапка. В първоначалния стадии на натоварване, когато надлъжните пръти не 
оказват същото съдействие, както при останалите колони, напречните 
деформации нарастват по-бързо (Фигура 15).. Основен принос за увеличената 
носимоспособност се рализира от напречните CFRP ленти. 

3.9.3 Стандартна система с надлъжни армировъчни пръти и напречни 

стоманени стремена 

За целите на експеримента по този метод бяха усилени Колона 5 и Колона 6 (Фигура 

11). Усилващата система се състоеше от четири надлъжни пръта N14 от стомана 

B500B и уребрени напречни стремена N8 през 15см. Така армирана, колоната беше 

измазана с високоякостен разтвор.  
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Фигура 11 Армировка в Колона 5 и Колона 6 

3.9.4 Резултати и анализ на резултатите за колони 5 и 6 
При развитието на хоризонтални деформации след усилването се вижда ясно, че 
остатъчните деформации на неусилените колони не оказват влияние. До момента 
на начално разрушение диаграмите на Колона 5 и Колона 6 вървят паралелно. 
Съвпадението на кривите им дава голяма сигурност в точността на резултатите от 
изпитването. При Колона 5 последният етап на натоварване съвпадна с крехко 
разрушение в разтвора, изразено с отчупване на парче от него, както и 
депланиране на разтвор от съседна страна на колоната (Фигура 12).  
 

 
Фигура 12 Разрушения в Колона 5 

 След като се проследи и анализира характера на диаграмите на натоварване-
деформация, беше направен извода, че локалните разрушения са причината 
остатъчните деформации да са значително по-големи. В Колона 6 началото на 
разрушението настъпи изразено като хоризонтално напукаване при реализирането 
на последната товарна степен (Фигура 13).  
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Фигура 13 Разрушения в Колона 6 

 Общите остатъчни хоризонтални деформации в двете колони горовят за 
пълно пластифициране на усилените колони и натоварване близко до пълна загуба 
на носимоспособност. 
 Вертикалните деформации в усилените колони също са идентични до 
момента на образуване на пукнатини, малко преди последната стъпка от 
натоварването.  

3.9.5 Съпоставка на резултатите между усилване с напречни CRFP влакна 
и такова със стоманени стремена 

След окончателната обработка, при съспоставянето на диаграмите на хоризонталните 
деформации се вижда, че при натоварване равно на начален критерии за разрушение 
на усилените със стоманени стремена (Колона 5 и Колона 6), деформациите в тях са 

около 0,075мм, а тези в усилените със CFRP система – около 0,025мм (Фигура 14). 
Три пъти по-малките деформации могат да се обяснят с по-големия модул на 
еластичност за карбоновите нишки и по-голямата площ на съдействие. Така 
проверката по втора група експлоатационни гранични състояния (SLS) за отваряне на 
недопустими пукнатини ще бъде удоволетворена до по-късен етап на натоварване за 
CFRP системата. 

 От диаграмите с вертикални деформации (Фигура 15) се вижда, че въпреки 
еднаквата надлъжна армировка във всички усилени образци, напречното 
обрамчване с CFRP система, при едно и също натоварване, показва с около два 
пъти по-малки деформации, в сравнение с тези, усилени със стоманени стремена 
(Фигура 15). Това говори за по-малко съдействие на надлъжната стоманена 
армировка в колони 1,2, 3 и 4, в сравнение с образци 5 и 6. Колони 1, 2, 3 и 4 не 
получиха форма на разрушение в усилващия разтвор от вертикално изчерпване на 
граничните деформации за него. Ограничаването на напречните деформации 
чувствително завишава носимоспособността на зидарията и по този начин се 
намаляват и вертикалните деформации, причина за хоризонтални пукнатини и 
разрушения във високоякостния разтвор на колони 5 и 6 (Фигура 12, Фигура 13). 
Това най-вероятно се дължи на по-доброто обрамчващо действие на CFRP лентите, 
с което се използва по-пълно носещия капацитет на ядрото от зидария. 
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Фигура 14 Хоризонтални деформации в усилени и неусилени колони 

 

 
Фигура 15 Вертикални деформации в усилени и неусилени колони 
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4 Теоретично определяне на носимоспособността на усилените 
образци 

4.1 Изчисляване на носимоспособността на неусилени плътни, тухлени 
колони, подложени на центричен натиск – колони 1, 2, 3, 4, 5 и 6 

Според указанията на Еврокод 6 за получаването на носимоспособност по 
експлоатационни гранични състояния (SLS): 

RdEd
N N  

 
Ed

N - изчислителната стойност на вертикалното натоварване (в основата на 

сградата) 

 
Rd

N - изчислителната носимоспособност на вертикално натоварване на 

еднослойна стена с единица дължина. 

180, 25Rd kNN  изчислителна носимоспособност при върха на колоната 

174,22
Rd

N kN  изчислителна носимоспособност в средната третина на колоната 

 
Извод: 
Експериментално Колона 1 и Колона 2 показаха носимоспособност на разрушение 

по крайно гранично състояние (ULS) колкото по изчисления (без отчитане на m ). 

Следващите колони дадоха по-малки стойности, което може да се обясни с 

влагането в тях на част от зидарийните тела, извадени от вече изпитаните колони в 
предишните серии.  

4.2 Изчисляване носимоспособността на центричен натиск на усилени само 
с CFRP стремена,  плътни, тухлени колони  по схемите за обрамчване на 
образци 1, 2, 3 и 4 

Тъй като няма действащ национален норматив за зидани елементи усилени с FRP, 
предвид развитието на Българската нормативна база, за определяне на 
теоретичните стойности, изчислението на носимоспособността (SLS) е направено 
според действащите италиански норми CNR-DT 200 R1/2013, за обрамчване на 

колона с апликирана напречна усилваща лента. 

.sd RmcN dN   

1
. .Rmc mcd md

Rd

N Am f Am f


   

1,10Rd  - частичен фактор, според вида усилване. За обрамчено сечение 

2
30.26 780

m
A cm  - -площ на обрамченото сечение 

2
0,36 /

md
f kN cm - характеристична якост на натиск на неусилена зидария 

mcdf -якост на натиск на обрамчена зидария  
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- вертикален коефициент на ефикастност на обрамчването 

 min ; 26D b d cm   

'fp -разстояние между усилващите ленти ( Фигура 16) 

Конструктивно изискване е  
1

.min ,
2

f
p b h  (Фигура 16) 

2 2

1 ( ' ' )

3.
H

m

b d
k

A

 
  - хоризонтален коефициент на ефикастност на обрамчването 

' 2 26 2.1, 5 23
c

b b r cm      

' 2 30 2.1, 5 27
c

d d r cm      

1,5
c
r cm  - радиус на закръгляне на ъглите 

2 2

1 (23 27 )
3, 74

3.780
h

k
 

   

За квадратни колони, с прекъснато по височина обрамчване, коефициентът 
l

f  се 

взема като минумум от: 

 

2 . .

max ,

f f f

l

f

t b E
f

b d p
  

0,11 0,011
f

t mm cm   - дебелина на армиращия плат 
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2
235 23500 /

f
E GPa KN cm   - еластичен модул на карбоновите влакна по 

посока на нишките 
 

 
Фигура 16 Зона на обрамчващо действие от CFRP системата 

Така получените резултати за колони, усилени без надлъжна армировка по схемите, 
използвани в този дисертационен труд ( 
Фигура 8), са представени в Таблица 5. 

4.3 Изчисляване носимоспособността на центричен натиск на  усилени с 
четири надлъжни пръти и CFRP стремена тухлени колони 1, 2, 3 и 4 

По предложение на автора, поради сходните условия на работа на надлъжната 
армировка при двата вида напречно обрамчване, участието ѝ може да бъде 
отчетено, като се вземе приноса и от формулата за класическо усилване само със 
стоманена армировка.  
 

. . . . . . .g SK s g s s s

принос на надлъжната армировка

N m R A m R A     

 
 Това решение е силно консервативно, защото не отчита липсата на 
закотвяне на армировката в експерименталните образци, разликата в работата на 
надлъжната армировка спрямо вида на обрамчването. Така получената 
разрушаваща сила за експерименталните образци, но без надлъжни пръти, се 
базира на предпоставката, че и двете входни формули са изведени на базата на 
едни и същи гранични деформации по втора група гранични състояния и придобива 
вида: 

inf,exp expre bars
N N N   

. . . .
bars g s s s

N m R A   

inf,expreN - разрушаващ товар на усилена с напречни CFRP стемена колона, получен 

от експериментални данни и аналитично 

expN - експериментално получен разрушаващ товар за колони 1 и 2 

exp,1
630N kN  
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exp,2
582N kN  

0,95  - коефициент на изкълчване, определен според еластичната 

характеристика на зидарията 

1
g

m  - коефициент, отчитащ влиянието на продължителността на натоварване 

0,6
s
   - коефициент за условие на работа 

2

50 /
s

R kN cm  - граница на провлачване на B500B 

. . . . 0,95.1.0, 6.50.4.1,54 175,56
bars g s s s

N m R A kN     

inf,exp,1 630 176 454reN kN    

inf,exp,2
584 176 408

re
kNN    

 
Таблица 5 Изчислителна носимоспособност, според италианските норми по 
експлоатационни гранични състояния (SLS), съпоставена с експериментално 

получената за крайни гранични състояния (ULS), редуцирана без участието на 
надлъжните стоманени пръти. Стойност за усилване на колона 25/25/280см 

 
 
 
Изводи:  
Получените по-ниски стойности за резрушаващ товар на редуцираните 
експериментални данни, могат да се дължат на отчитането на по-голям от 
действителния принос на надлъжната стоманена армировка или остатъчна 
носимоспособност на колоните след критерия, взет за начало на разрушение. Това 
е само предположение на автора, което частично се подкрепя от резултатите от 
Ansys модела към дисертационния труд. За потвърждаване на тези предположения 
трябват по-голям брой експерименти, както и измерване на деформациите в 
армировъчните пръти на усилващата система по време на натоварване. 
 Според италианските норми, носимоспособносста на напречно обрамчен 
елемент трябва да се увеличи с не по-вече от 50% поради размера на 
деформациите в него. Делът на надлъжната армировка в поемането на натисковите 
усилия е около 30%, с което може да се завиши коефициента на усилване и той да 
достигне около 75%, без да се достигнат по-големи деформации от допустимите в 
CNR-DT 200 R1/2013. 
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4.4 Програмно моделиране на ANSYS за решаване на якостно-
деформационна задача за тримерно напрегнато състояние на усилена 

зидана Kолона 4 
Моделирането на геометрията на слепените конструктивни фигури се извършва 
изцяло чрез възможностите на програмата Ansys (modeling). След моделирането на 
равнина с реалното сечение на колоната тя беше екстудирана до височина 2,5сми и 
копирана до реалните размери на опитния образец на Колона 4, изпитан в СИЛ-
УНИЛ на УАСГ. 
4.4.1 Елементи на модела и техните характеристики: 
За получаването на натоварване, отговарящо на крайно гранично състояние (ULS), 
бяха въведени нелинейни характеристики на материалите и изчислителните им 
съпротивления. 

 Ядрото на колоната с размери 25/25/180см беше зададено  чрез Solid 185 

елементи с 3 степени на свобода за всеки възел.  
Характеристиките на зидарията, заложени в модела са: 

6 2

/6,12.10
brick

kN mE   

0,20  - коефициент на Поасон 

 Надлъжните стоманени пръти бяха моделирани като Link 180 елементи с 
опция по подразбиране за работа на опън и натиск и билинейна работна диаграма. 
Тяхното позициониране е в усилващия разтвор (Фигура 17).  

 
Фигура 17 Моделиране не разтвора със Solid 185 и армировката с Link 180 

елементи  

Характеристиките на стоманените пръти B500B, заложени в модела, са:
28 2

;; /50 0,3/2.10
mortar s kN cmkN mE R    

 
 За усилващия разтвор отново бе използван елемент Solid 185. 
Разполагането на армировъчните пръти наложи той да бъде моделиран като четири 
хоризонтални, залепени площи във всяка страна (Фигура 17). 
Поради начални пукнатини и неплътната структура на положения разтвор, неговите 
характеристики, заложени в модела, са: 

5 2
/2.10 ; 0

mort
kN mE    

 Напречната CFRP усилваща лента също е моделирана като Link 180 
елемент, но с опция за работа само на опън по линеен закон. Така те поемат само 
опънни усилия  от съвместната работа на всички компоненти на конструкцията. За 
тях беше присвоено сечение с размери 50/0,11мм (Фигура 18), отговарящо на 
схемата на армиране при Колона 4. 
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Характеристиките на карбоновите ленти Megawrap-200, заложени в модела, са: 
8 2 2

; ; %1,5/ 380 / ; 02,35.10
fib fib fib

E kN m f kN cm      

 
Така създаден, моделът има общ брой на елементи 14448 и общ брой възли 13969 
(Фигура 18), като максималният размер на елементите след дискретизацията е 
2,5см.  
 

 
Фигура 18 Ansys модел на Колона 4 

 

4.4.2 Опорни условия 

За подпирането в долната част на елемента беше избрано запъване по X, Y и Z. 
За горната площ беше варирано с два вида предаване на натоварването:  
 ограничаване по X и Y и равномерно разпределение на натоварването 

2
500

6467, 72 /
0, 07731

kN m
F

q
A

   

 
 чрез уеднаквяване на преместванията по ос Z във всички точки от най-
горната равнина на елемента. Този подход е по-близък до реалния модел и отчита 
ефекта от неподдаваемата разпределителна стоманена шапка (Фигура 19). 

4.4.3 Решение  

И при двата варианта на предаване на усилията беше направен стъпков, нелинеен 
анализ в условия на големи премествания и деформации с първа стъпка 1/1000 от 
натоварването. Натоварването беше избрано 500kN. За решението е използван 
метода на Крисфилд (Crisfield) - опция arc-lengh method. 
При равномерно разпределение критичният товар, при който системата губи 

устойчивост, е 375,75
cr

F kN . 

 За варианта със симулиране на безкрайно корава разпределителна плоча, 

критичнят товар достигна стойност 362,75
cr

F kN . 

 Въпреки голямата разлика в моделите за опорните условия в горната 
равнина на колоната, получените резултати показват разлика от 3,6% за 
критичната сила, при която моделът губи устойчивост. Този процент говори за 
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малко влияние на опорните условия върху крайния резултат при центричен натиск. 
Така с голяма сигурност може да се каже, че най-неточният участък при 

моделирането, а именно контакнтана повърхнина на експерименталния елемент и 
натоварващата установка, не оказва значително влияние върху крайния резултат. 
 
Еквивалентни напрежения, сили и премествания в елементите от 
колоната при критични товари  

Таблица 6 Акроними от представените резултати  

 
 
 Премествания по UZ 

 
Фигура 19 a) Премествания по UZ a) без отчитане влиянието на 

разпределителната плоча; б) с отчитане влиянието на разпределителната плоча 
 

 От Фигура 19 се вижда, че за изследваното характерно средно сечение от 
колоната, тя получава еднакви вертикални премествания за двата вида опорни 
реакции – около 0,54мм. Измерената чрез лостов деформометър с база 500мм, 
усреднена за всички страни от колоната деформация в експерименталния модел, за 
същата товарна степен, е 0,42мм.  Тази деформация, отнесена за средно сечение 
чрез линейна интерполация, отговаря на преместване в средно сечение на 
елемента от 0,63мм. Резултатите, получени експериментално и от Ansys са 
съпоставими с голяма точност. 
 
Напрежения по UZ 

При анализ на резултатите за първи вариант с равномерно разпределение на 
товара, без уеднаквяване на преместванията по Z, се вижда, че ръбовите стойности 
на напреженията в тухленото ядро локално надвишават максималните стойности за 
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характеристичната якост на зидарията (Фигура 20). Според EC6, за материалите, 

използвани в експеримента, 
0.7 0.3 2

. 6120 /.
b mk

f kN mK f f   

 
Фигура 20 Напрежения SZ в ядрото а) без отчитане влиянието на 

разпределителната плоча; б) с при отчитане влиянието на разпределителната 
плоча 

 
 При втория вариант, с отчитане на стоманената разпределителна шапка, 
максималното напрежение в зидарията е 5710,65kN, малко под получената 
характеристична стойност по EC 6. Образците на колони, изпитани натурно в 
експеримента, показаха минимално развитие на нови пукнатини в зидарията на 
усилените колони, до тази граница на натоварване. Резултатите от Ansys 
моделирането и експерименталните данни кореспондират по този показател. 

 
Премествания по UX и UY 
Преместванията по UX в средно сечение на ръба на колоната са около 0,025мм 
(Фигура 21), а тези по UY - 0,020мм. Отнесени към дължините на страните за база 
от 200мм, се получават стойности за относителни деформации съответно 0,0334мм 
по UX и 0,0308мм по UY. Експериментално, за същата стойност на товара, 
усреднените относителни деформации от всичките 8 отчета (по два на страна) за 
Колона 4, са 0,0410мм. Резултатите са съпоставими и показват голяма точност на 
решението. 
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Фигура 21 Премествания в колоната без отчитане влиянието на 

разпределителната плоча по а) UY б) UX 
 

 От получените сходни напречни деформации от модела и експерименталния 
образец,  би следвало напреженията и опънните сили в напречната CFRP армировка 
на модела да са близки до експерименталните. 
 
Усилия в напречните CFRP ленти 
По опростени ичисления, носещата способност на напречна лента e 20,9kN 

. 3,8.5,5 20,9
fib fib fib

F f A kN   -максимална опънна сила в усилващата лента 

2
3800 3,8 /

fib
f MPa kN mm  -якост на скъсване на карбоновите влакна 

2
. 50.0,11 5,5

fib str str
A h t mm   -площ на усилваща лента  

 
 Изчислена по този начин, максималната опънна сила не отчита ключови 

фактори като места с концентрация на напреженията, дефекти в изпълнението и 
повърхността, на която се апликира усилващата лента. Поради големия еластичен 
модул и крехкия характер на разрушение на CFRP системата, дори малки дефекти в 
основата или технологията на апликиране могат да станат причина за големи 
концентрации на напрежения и начало на скъсване далеч преди достигане на 
пълния капацитет на лентата. Този извод се потвърждава и експериментално в 
Колона 2, където настъпи начало на скъсване при товар около 500kN. Опънната 
сила в лентите, получена в модела при товарна степен 375,75kN, е 0,23kN.  
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Фигура 22 Опънна сила в усилващите ленти 

 
Усилия в надлъжните стоманени пръти 

Получените напрежения в стоманените пръти са 
2

143927 /kN m  (Фигура 24). При 

граница на провлачване на стомана B500B 
2

500000 /kN m , те работят изцяло в 

еластичен стадий на напрегнато и деформирано състояние. Напрежението в тях 
отговаря на 22,18kN натискова сила (Фигура 24).  По изчисления, за товар от около 

580kN , натисковата сила, която поема всеки един прът е около 43,75kN, при 

условие, че армировката е закотвена в междуетажните плочи. От 
експерименталната диаграма на вертикалните деформации в колони 3 и 4 (Фигура 
15) се вижда, че те нарастват по линеен закон. По линеен закон нарастват 
напреженията в армировъчните пръти в Ansys модела до последната товарна 
степен (Фигура 23). 
 

 
Фигура 23 Нарастване на осовата сила в стоманената армировка 
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 С достатъчна сигурност можем да твърдим, че напреженията в армировката 

до товарна степен 580kN  нарастват също по линеен закон. Така, според модела 

на Ansys след линейна интерполация, надлъжната сила в един армировъчен прът 

при натоварване 580kN  би достигнала стойност 34, 24kN . Въпреки съпоставимите 

резултати, авторът е на мнение, че тази стойност е по-близко до реалните сили в 
елемента, най-вече заради малкото разстояние от няколко мм между армировката и 
разпределителната шапка в модела. При коригиране на резултатите от  Таблица 5 

със сила от 34, 24kN ,   ще се получи близко съвпадение между изчислителни и 

експериментални стойности на товарите.  
 

 
Фигура 24 а) Натискови сили в стоманената армировка при равномерно 

разпределен товар; б)Натискови напрежения в стоманената армировка при 
равномерно разпределен товар 

 
 Неравномерната диаграма на развитие на напреженията  по височина в 
армировката (Фигура 24), е в резултат от предаването на усилия между колоната, 
разтвора и надлъжните железа. Диаграмата отговаря на вариант, при който 
армировката не е закотвена в плочата и не е съвпаднала абсолютно точно с 
междуетажната височина. Разчита се изцяло на сцеплението между армировката и 
усилващия разтвор. Такива резултати биха се получили при по-опростено 
изпълнение на усилването. Въпреки това, надлъжната армировка продължава да 
поема значитела част от вертикалния товар, както и да изпълнява 
преразпределително действие в напреженията между CFRP стемената. 
 Когато надлъжната армировка е надеждно закотвена в горната и долната 
плоча на конструкцията, за предаване на вертикалното усилие не се разчита на 
сцепленито ѝ с усилващия разтвор. Напреженията в нея са константни по цялата 

височина (Фигура 25). Екстремалните стойности за двата варианта са аналогични. 
Въпреки това, при липса на закотвяне, горната част зидарията на колоната поема 
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по-големи натискови усилия, които постепенно във височина се предават чрез 
сцеплението към армировъчните пръти. Този ефект ясно се наблюдава в горната 

третина от Фигура 20. 

 
Фигура 25 Натискови сили в стоманената армировка при симулация на закотвена 

армировка 
 
Изводи: 
Сравнението на резултатите от модела и натурните образци показват голяма 

сходимост. Това показва висока надеждност в практическото приложение на 
опростените аналитични модели при симулирането на този вид усилване. Ясно се 
вижда добрата точност при получаването на усилия и премествания и критични сили 
в усилените колони. Моделът може да бъде подобрен, като се използат опции за 
отчитане на пукнатини, по-дискретно моделиране на зидарийните тела и отчитане на 
сцеплението между отделните елементи на системата. Особено внимание трябва да 
се обърне на концентрацията на напрежения в усилващите ленти при отваряне на 
пукнатини в разтвора. Резултатите от модела показаха много ниски напрежения в 
тях. Въпреки това, по време на натоварването, при една от колоните се стигна до 
скъсване на усилваща лента, породено от пукнатинообразуване в разтвора. Като 
краен извод може да се каже, че отклоненията от експерименталните резултати бяха 

в граници, позволяващи приложимост на предложените модели в строителната 
практика. 

4.4.4 Натоварване с ексцентрицитет 
Поради голямата съпоставимост между резултатите от натурния и компютърния 
модел, беше създаден такъв с височина 3м и същата схема на армиране, както при 
Колона 4. Новият вертикален носещ елемент, с размери от реална конструкция, 
беше натоварен на нецентричен натиск според допустимите хоризонтални 
премествания, определени в Наредба №2 от 23 юли 2007 за проектиране на сгради 
и съоръжения в земетръсни райони. За строежи от категория на значимост IV, се 

допуска максимално хоризонтално преместване 1/400l. За колона с височина 300сm, 

максималното преместване във върха е  определено 
300

0, 75
400

c
e cm  .  
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 След задаване на начално преместване на колоната, веднъж по UX и веднъж 
по UY, се прилага натоварване под формата на равномерно разпределен товар. 

Опорните условия в горната повърхост на колоната за ексцентрицитет по UX 
ограничаваха преместванията по UY и обратното. За да се симулира предаване на 
натоварване от плоча, беше зададено уеднаквяване на преместванията по UZ за 
всички точки от горната равнина на колоната. 
 Разрушаващият товар в двете направления е със сходни стойности 

250, 68
cr

F kN по UX и 250, 31
cr

F kN  по UY. 

 Поради малката големина на ексцентрицитета, равнодействащата сила от 
товара се намира в ядрото на колоната. Тя работи изцяло на натиск, като 
максималната получена стойност за напреженията, при ексцентицитет по UX, е 

2
4154, 42 /kN m , а при ексцентрицитет по UY - 

2
4154, 42 /kN m  (Фигура 26),. Тези 

стойности са по-малки от нормативно изчисленото напрежение за материалите, 
използвани в експеримента.  
 

 
Фигура 26 Натискови напрежения SZ в ядрото при  

ексцентирицитет а) по UY; б) по UX 
 

 Допълнителните премествания, които колоната получава вследствие от 
вертикалния товар, са аналогични в двете направления на ексцентрицитета. 
Техните максимални стойности са 20% от началния ексцентрицитет. 
Последователността на прилагане на преместване и товар може да се оптимизира. 
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Фигура 27 Допълнителни премествания a) по UX от ексцентрицитет по UX; 

б) по UY от ексцентрицитет по UY 

 
4.5 Изчисляване носимоспособността на стандартно усилена с четири 

надлъжни пръти и стоманени стремена,  плътна, тухлена колона на 
центричен натиск –колони 5 и 6 

 

 1. . .g s ssN m R A R A    

Първият член във формулата отчита носимоспособността на зидарията, а вторият – 
носимоспособността на усилващите надлъжни стоманени пръти. 

1000   - еластична характеристика на зидарията 

min

180
6,43

28
h

l

h
     - стройност на елемента 

 
2

0,36 /R kN cm изчислителна якост на зидарията 

2
28.32 896A kcm  -площ на напречното сечение на колоната 

0,95  - коефициент на изкълчване, определен според еластичната 

характеристика на зидарията 

1
g

m  - коефициент, отчитащ влиянието на продължително действащ товар  

1
0,6

s
  - коефициент за условие на работа. Отчетен за натисната армировка AIII 

250
43, 48 /

1,15

yk

yd

s

f
f kN cm


    - изчислителната якост на стоманата  

2
500 50 /

yk
f MPa kN cm   - характеристична граница на провлачване за стомана 

B500B  

sA -площ на армировъчените пръти 
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2
50 /sR kN cm  

 . . . 1.0,95(0,36.896 0,6.43, 48.4.1,54) 459,10
g s s s

N m R A R A kN       

 
 Тази стойност съвпада с натоварването за Колона 5 (454kN), при което беше 
приет критерий за разрушение. Коефициентът на разрушение за Колона 5 e 

1
rup

k  .  При колона 6, експериментално тази стойност беше 405kN, което 

отговаря на коефициент на разрушение 
405

0,88
459

rupk   , където в числител e 

отчетения разрушаващ товар, а в знаменатал - неговата максимална изчислителна 
стойност. От механизъма на разрушение може да се направи извод, че граничните 

деформации в усилващия разтвор достигат своя максимум преди изчерпване на 
носимоспособността в Колона 6 и усилващата система (Фигура 12, Фигура 13). Така 
колоната може да поеме по-големи товари, дори след видими разрушения в 
усилващия разтвор. 
 Поради относително линейното поведение на зидарията (Фигура 15) и 
разтвора, от закона на Хук, чрез секущите модули на деформация, с голяма точност 
можем даполучим граничните деформации в двата материала. 

 Секущ еластичен модул на разтвора 21, 75 21750
m

E GPa MPa  , близък до 

еластичния модул на бетони C12-30(25,80÷30,50Gpa). 
Секущ еластичен модул на зидарията 

1000. 1000.0, 00612 6,12 6120
d k

E f GPa MPa     

52
0, 0024

21750
m

разтвор
E


     

22, 44
0, 0037

6120
d

зидария
E


     

 

1

0,0037
1,54

0,0024

зидария

разтвор

K



    

 

 Коефициентът 
1

K  дава представа за остатъчния капацитет на зидарията, в 

момента на разрушение на разтвора, ако не последва отваряне на стемена. Този 
коефициент е при предпоставка за съвмесна работа между зидарията и разтвора. 
При почукване по повърхността на разтвора по време на натоварването, от звука не 
се индикираше за негово отлепване до стъпката на разрушение.  
 От това авторът направи извод, че е възможно моделът, по който се 
изчислява усилващата система, да не отчита механизма на разрушение. Друга 
предпоставка влияеща върху носимоспособността на усилените колони е наличието 
на закотвяне на надлъжната армировка. Такова закотвяне липсва в експериментите 

проведени към този дисертационен труд, както и при предишни експерименти на 
теритирията на УАСГ, проведени от Н. Баракова. Технологично е трудно изпълнимо 
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просвредляването на вертикални отвори в непосредствена близост до ъглите на 
елементите, поради габаритите на пробивната техника. 

 В дисертационния си труд през 2008г., Н. Баракова опитно получава около 
2,5 пъти по малка носимоспособност от тази по изчисления. Поради  около 2,6 пъти 
по-слабия усилващ разтвор, използван в нейния експеримент и приблизително 
еднаквия Е-модул, се получават по-малки гранични деформации и по-ранно 
разрушение в опитните образци. Така може да се направи извод за зависимост 
между якостта на усиващия разтвор и крайните якости при първи признак за 
разрушение. Този показател не е включен във формулата за изчисление на 
носимоспособност. 
 За потвърждение на тези изводи са необходими по-задълбочени 
изследвания, включващи измерване на деформациите в зидарията, стоманената 
армировка и разтвора.  

4.6 Изчисляване носимоспособността на тухлена колона, усилена със 
стоманена рамка, според прараметрите, заложени в икономическия 
анализ  
Избраното сечение за вертикалните L-профили е 50/50/5мм, а за напречните 
профили – 50/5, стомана S235 JR, съгласно БДС EN 1993-1-1 NA. 
Изчисляването става по методика, дадена в ръководството „Зидани конструкции- 
неармирани и армирани тухлобетонни конструкции”. 

. ( )
0,04 0,85 . '

. .

sw sw
g s s

A R b h
N m R A R A

b h s

   

    
  

 

R - изчислително съпротивление на натиск на зидарията. Приемаме 

характеристичната ѝ стойност 2
6,12 /kR f N mm   

2235.0,85 199,85 /s swR R N mm   -изчислително съпротивление на 

надлъжните профили, умножени по коефициент на условие на работа 0,85
s
   

1,10
m
   - частен коефициент на сигурност по материала 

250sw mmA  - напречно сечение на свързващата надлъжните профили планка 

b, h –размери на сечението на колоната, без отчитане дебелината на изравняващия 

разтвор 

25 250s см мм  – разстояние между напречните профили 

566120 566N N kN   
 

 Отнесена към изчислителната носимоспособност на неусилена колона, това 

показва коефициент на усилване 
566

3,3
174

k   , при коефициент на армиране 

2%  . В „Зидани конструкции” на Х. Нисимов е препоръчан коефициент на 

армиране до 1,5%, но поради минималните размери на стоманени профили за 
носещи конструкции в EC 3, е избран равнораменен L-профил 40/40/4mm. 
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5 Технико-икономически анализ на някои от най-често 

използваните методи за усилване на вертикални зидани елементи  

 

 Така представените резултати представляват съпоставка между 
себестойност, време за изпълнение, коефициент на усилване и необходима работна 
ръка за усилване на аналогични зидани колони с размери 25/25/280см. Разгледани 
са усилващи системи посредством стоманена рамка, CFRP система със и без 
надлъжни стоманени пръти, както и усилване със стоманена надлъжна и напречна 
армировка.  

 За анализ на себестойността са използвани актуални разходни норми за труд 
и материали, както и пазарни цени за труд и материали. В себестойността не са 
включени мерки за пожарна защита, мерки за безопасност, амортизация, ДДС и 
печалба.  
 

Таблица 7 Икономически анализ на усилване със стоманена рамка
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Таблица 8 Икономически анализ на усилване с надлъжни стоманени пръти и 
напречна CFRP армировка 
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Таблица 9 Икономически анализ на усилване със стоманена надлъжна и напречна 
армировка 

 
 
Таблица 10 Икономически анализ на усилване с плътно обгръщане на колоната с 

CFRP влакна  
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Таблица 11 Икономически анализ на усилване с 40% обгръщане на колоната с 

CFRP влакна 

 
  
 

Таблица 12 Обобщен анализ за 
видовете усилване, разгледани в 

дисертацията 
Вариант 1 –със стоманен кожух 
Вариант 2 – надлъжни стоманени и 
напречи CFRP ленти 40% от площта на 

колоната 
Вариант 3 – с надлъжна и напречна 
стоманена армировка 
Вариант 4 – плътно усилване с CFRP 
влакна  
Вариант 5 – усилване според 
италианските норми с CFRP напречни 
ленти 40% от площта на колоната 
 

 

 
  

 

От така заложените разходи за време и труд в обобщената Таблица 12 се вижда, че: 



43 
 

Технико-икономически анализ 

 

 при търсено увеличение на носимоспособността в границите 2,6÷3,3 пъти, 
единствен вариант от разгледаните е прилагането на Вариант 1 със стоманен кожух 
от заварени профили стомана. Той се характеризира с най-висока себестойност, 
време за изпълнение, високо ниво на шум при изпълнение и отделяне на отровни 
газове при монтажа. 
 за увеличение на носимоспособността в границите 1,5-2,5 пъти най-
подходящ се явява Вариант 2 с надлъжни стоманени и напречни CFRP влакна.  
 за постигането на до 1,6 пъти увеличение на носимоспособността, 
използването на Вариант 3 с надлъжна и напречна стоманена армировка е най-
целесъобразно. 
 Вариант 4 е подходящ при нужда от бързи ремонтни дейности и моментално 
влизане в експлоатация в рамките на 24 часа. Осигурява до около 1,6 пъти 
увеличение на носимоспособността 
 Вариант 5 е по-скоро нецелесъобразен и неговото приложение е силно 
ограничено. Може да бъде приложен, когато се търси увеличение на 
носимоспособността до около 2 пъти, при минимално увеличение на размерите на 
елемента с около 1см в направление. 
Основни предимства и недостатъци на избраните варианти за сравнение са дадени 
в Таблица 13 
 

Таблица 13 Предимства и недостатъци на разгледаните усилващи системи 
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6 Изводи 
 

 Експерименталните изледвания върху усилените с карбонови влакна колони 
показаха стабилност на ефекта от усилването. Опитните образци с различни 
начални характеристики на тухлите и разтвора, след усилването с СFRP системи 
дават сходни резултати. 
 Различните схеми и гъстоти на усилващите системи показват съпоставими 
резултати до максимално натоварване от където следва, че при усилването е 
достатъчно влагането на CFRP ивици с минималната приета широчина (50мм). 
 При натоварване на усилените с CFRP елементи (зидани колони), се достига 

носеща способностнадвишаваща с 50% до 100% от носещата способност на 
неусилените, след което се наблюдава интензивно пукнатинообразуване.  
 от напречните деформации в неусилените образци може да се съди, че при 
прилагане на мерките по усилване чрез композитни влакна не е необходимо пълно 
разтоварване на конструкцията.  
 начални технологични пукнатини в изравнителния разтвор са места с 
концентрация на напреженията и предпоставка за локално скъсване на усилващите 
влакна. Препоръчително е да се вземат мерки напречните и надлъжните пукнатини 
да са пграничени под 0,3мм. В противен случай се налага запълването им с 
епоксиден разтвор.  
 технологичните радиуси на ъглите на колоните от 15мм не компроментираха 
усилващите CFRP ивици. 
 сравнителният анализ по няколко критерия между пет различни типа 
усилване, показва реална приложимост на CFRP лентите в комбинация с надлъжни 
пръти при усилване на зидани колони. Така усилените елементи са с по-висока 
носеща способност и коравина от колони усилени със стоманени надлъжни пръти и 
стремена при аналогични параметри на усилването.  
 в организационно отношение, усилеването с FRP системи незначителни 
нарушения в експлоатационния режим на сградите и позволява извършването му 
без извеждане на сградата от експлоатация. 
 
Бъдещи изследвания 

 да се определят коефициентите на сигурност за усилващи системи от 
напречни композитни ленти и надлъжни стоманени пръти 
 диференциране на приноса на надлъжното и напречното армиране за 
поведението на усилени с надлъжна стоманена и напречна CFRP армировка колони  
 моделиране на ANSYS с отчитането начални пукнатини от съсъхване в 
изравняващия разтвор  
 да се изследва ефектът на дълговременното натоварване върху усилени 
усилени с FRP колони 
 експериментално изпитване на усилени елементи с по-евтините стъклени 
нишки и лепилен състав на базата на полиестерна смола 
 експериментално изследване върху поведението на усилени, нецентрино 

натоварени, зидани колони 
 влияние на големината на ексцентрицитета върху разрушаващия товар 
 по-ниски проценти на армиране с напречни ленти 



45 
 

Изводи 

 

 изпитване на образци до пълна загуба на носимоспособност 
 
 
Приноси 
 установено е, че при натоварване на усилените с CFRP елементи (зидани 
колони), се достига носеща способност, надвишаваща с 50% до 100% от носещата 
способност на неусилените, след което се наблюдава интензивно 
пукнатинообразуване. 
 чрез сравнителен анализ по няколко критерия между пет различни типа 
усилване, е доказана реалната приложимост на CFRP лентите в комбинация с 
надлъжни пръти при усилване на зидани колони. Така усилените елементи са с по-
висока носимоспособност и коравина от колони усилени с надлъжни пръти и 
стремена при аналогични параметри на усилването. 

 изготвен е теоретичен модел на усилените елементи, верифициран с 
експерименталните резултати, който е използван за прогнозиране на поведението 
им при наличие на ексцентричен товар. 
 създадена е нормала и разходни норми на процеса „Усилване на зидани 
колони с надлъжни стоманени пръти и напречни FRP ленти” 
 извършен е технико-икономически анализ на елементи, усилени с 
конвенционални средства и такива с FRP системи 
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