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Analysis of Glass- Aluminium Building Envelopes 

Short summary in English 

 Glass- aluminium building envelopes have been one of the preferred types of architectural enclosures for several 

decades. Clearly glass is an irreplaceable material for any building façade. Furthermore aluminium allows extruding profiles 

in various shapes which, combined with its lightness, straightforward preparation and good appearance, provides virtually 

endless opportunities for architectural innovation. 

 Much has been achieved in the glass industry recently. Glass panes with very large sizes are now available, the 

utilisation of thoughened and laminated glass has been very effective in increasing the load capacity of glass units and 

improving their behaviour under external loads. These developments in the industry have changed the character of the 

material. Glass is no longer just an infill, but can and is used in structural applications, such as large scale glazing units, glass 

beams and columns. With the utilization of insulated glass units, one of the inherent disadvantages of the material- its poor 

thermal performance is overcome to a large extent, thus extensive use of glass in a building is achievable. 

 The façade industry has become one of the most popular and actively developing sectors of the construction 

business with a very strong and growing global demand for technical solutions and façade engineering expertise. 

 Despite the numerous recent scientific activities in the field of structural glass, and the extensive existing 

knowledge about aluminium as a construction material, there are still many aspects of façade engineering that have not 

been sufficiently covered by research. The available information about the combined structural behaviour of glass and 

aluminium in envelopes is extremely insufficient, which does not reflect the immense popularity of these materials as a 

combination. Moreover a lot of research carried out by private companies in the industry is not published, thus depriving 

the engineering community of significant knowledge. These circumstances make for an unbalanced state in the sector, as 

there is an overwhelming demand for quality engineering services, but the work of the practicing engineers is hampered 

by the scarcity of research backed guidance and deep seated misconseptions. A selection of key issues of the structural 

behaviour of glass- aluminium structures has been identified and analysed in this dissertation. The thesis thus aims to help 

understand this behaviour and to provide solutions to long standing problems in the industry, which have long been 

neglected. A broad overview of the dissertation’s scope includes the following: 

• Analysis of the state of knowledge in the field is carried out. Special focus is given on the structural properties 

of glass as a material and its behaviour when subjected to external and internal loads. 

• A selection of conventional glass- aluminium façade fragments are analysed numerically. Theoritical models 

with varying degrees of complexity are examined and some of the results of the models’ calculations are 

compared to available test data. Conclusions and discussion are provided on the combined structural behaviour 

of glass and aluminium in different circumstances and under the influence of various factors, such as material 

nonlinearity and utilization of silicone adhesives. 

• Analysis of the main fundamental structural design states of conventional aluminium members (limit of 

proportionality, serviceability limit state and ultimate limit state) is provided. 

• The principles of accommodating structural movement in glass- aluminium curtain walls are extensively 

analysed and guidance is given for design. 

• Two original concepts for glass- aluminium structural solutions are proposed and analysed- a glass- aluminium 

composite beam and a unitised façade with limited utilisation of metal. 
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Увод 

 Ограждащите конструкции от стъкло и алуминий ( оттук нататък „ОКСА“) са изключително разпространени 

в световната строителна индустрия. Екструдирането на профили от алуминиеви сплави в различни форми, съчетано 

с тяхната лесна обработка и добър външен вид, определя материала като предпочитан за ограждащи конструкции. 

От друга страна стъклото е незаменим материал за всяка сградна фасада и предпочитан инструмент в ръцете на 

архитектите за постигане на импозантна съвременна визия. 

 В последните години бе постигнато много в развитието на стъклото като строителен материал. Възможно е 

производството на стъкла с много големи размери, ефективно се използват продукти като закалено и ламинирано 

стъкло. Този напредък при производството и обработката на стъкло променя същността на материала- той вече 

може да се използва в много по- големи мащаби и по- разнообразни форми отколкото в миналото. Стъклото вече 

може да бъде не само второстепенен материал, използван като прозрачен пълнеж в малки отвори, а може да бъде 

използвано и конструктивно- като едроплощни остъклявания, стъклени греди и колони и други. С въвеждането на 

стъклопакетите и енергийно ефективните покрития ефективно се намалява и един от вродените недостатъци на 

стъклото- неговата висока топлопроводимост. 

 Безспорната и непрекъснато увеличаваща се популярност на стъклените фасади и конструкции доведе до 

ожесточена надпревара, както в сферата на индустрията при предлагането на нови системи и решения, така и от 

страна на инженерната и научна колегия в разработването на нови методи за оразмеряване и детайлиране. 

Постепенно проектирането и изпълнението на сградни обвивки от стъкло и алуминий израстна от своето 

„занаятчийско“ начало и се превърна в строително- инженерна дисциплина. В някои от най- престижните 

университети в Европа се преподава „фасаден инженеринг“, а професията на фасаден инженер става все по- 

популярна като естествена специализация за строителни инженери, които избират да работят в тази сфера. 

 Неизбежно, бурното развитие на сферата доведе и до някои дефекти на растежа, които все още не са 

намерили разрешение. Въпреки многото изследвания, посветени на иновативни конструктивни форми при 

стъклените конструкции, все още съществуват бели полета в познаването на конвенционални конструкции от стъкло 

и метал. Все още не са изяснени въпросите за приноса на стъклото в общата коравина на конструкциите, 

меродавността на крайни и експлоатационни гранични състояния, механизма за поемане на премествания от 

основната конструкция и други. Така ежедневната работа на проектанта на ограждащи конструкции е съпроводена 

от много неясноти, въпреки многобройните световни изследвания на нови видове конструкции с ограничена 

употреба. Същевременно стъклото като конструктивен материал е все още слабо познато в редица държави, сред 

които и България. 

 Основната цел на настоящата работа е да намери решение за празнините в познанието за ограждащи 

конструкции от стъкло и алуминий. Изследвани са избрани, основни неразрешени въпроси на фасадния 

инженеринг. Отделено е и специално внимание на конструктивните свойства на стъклото, с оглед разширяване 

познанията на инженерната колегия за този слабо познат от конструктивна гледна точка материал. Разработени са 

и две нови оригинални конструктивни решения за ограждащи конструкции от стъкло и алуминий.
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Основни съкращения 

ААМА- American Architectural Manufacturers Association (Американска асоциация на 

производителите в архитектурата). 

CWCT- Centre for Windows and Cladding Technology, UK (Център по технология за прозорци и 

фасадни обвивки, Обединено Кралство). 

EPDM- Ethylene Propylene Diene Monomer (вид синтетична гума). 

ift Rosenheim- Institut für Fenstertechnik Rosenheim (институт по прозоречна технология, Розенхайм). 

SCF- Self Conditioning Façade („само- балансираща“ се фасада, двуслойна система) 

CCF- Closed Cavity Façade (фасада със затворена кухина, двуслойна система) 

SLS- Serviceability Limit State (експлоатационно гранично състояние). 

ULS- Ultimate Limit State (крайно гранично състояние). 

МКЕ- Метод на крайните елементи. 

ОКСА- Ограждащи конструкции от стъкло и алуминий. 
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Глава I. Състояние на проблема. Цели и обхват на дисертацията. 

I.1. Историческо развитие на стъклото като строителен и конструктивен материал. 

 Стъклото като материал е познато на човека от дълбока древност и неговата история може да бъде 

проследена до древните Месопотамия и Египет, [1]. Материалът се превръща в обичаен строителен материал през 

средновековието. Производствените методи на цилиндричното стъкло и коронното стъкло, изобретени в 

първоначалния си вид и пренесени в Европа от сирийски занаятчии съответно около I.в.от н.е. и около IV.в.от .н.е., 

правят възможно прилагането на стъклото като ограждащ материал, най- вече в църковното строителство през 

средновековието. Строителството със стъкло постига значителен напредък в началото на XIX век, основно при 

строителството на оранжерии, [2]. При тези конструкции се отбелязва първата употреба на стъклото като 

конструктивен материал. Малките стъкла, вграждани в железни рамки, укрепват пространствено металния скелет 

чрез работа в равнината си. Употребата на този принцип е била по- скоро плод на интуицията на проектанта, 

отколкото на задълбочено познаване на теорията на конструкциите. 

 През XX век, с появата на модернизма в архитектурата и наличието на 

индустриални технологии за производство, стъклото бързо се превръща в 

носител на новата естетика в архитектурата. Максималното освобождаване на 

фасадите от носещи елементи и развитието на концепцията на окачените 

самоносещи се фасади е характерен процес в развитието на архитектурата на 

модернизма в Европа и САЩ през XX век. 

За първи път стъклото е използвано като материал за носещ елемент в 

постоянна сграда в главния офис на „Willis Faber & Dumas” В Ипсуич, Англия. 

Сградата е първият пример за стъклена обвивка без метални носещи елементи 

(фасадното ограждане се закоравява от конзолни стъклени греди). Най- 

известните и често цитирани съвременни примери за използването на стъклото 

като конструктивен материал през XXI век са магазините на компанията „Apple”. 

Фигура I.1. Магазинът на „Apple” на 5-то Авеню, Ню Йорк, арх. „Bohlin Cywinski Jackson”, констр. „Eckersley 

O’Callaghan” (ляво- 2006г., дясно- 2011г.). 

I.2. Еволюция на концепцията за окачена фасада от XIX век до наши дни. 

 Съгласно [3], „окачена фасада“ е такава лека сградна обвивка, която е 

подпряна на основната конструкция, и самостоятелно или в комбинация с 

други елементи изпълнява всички функции на външна стена, но без да 

поема натоварвания от сградата. В Европа и САЩ освобождаването на 

външните стени от традиционната им носеща функция и претворяването им 

в леки ограждащи елементи си проправя път постепенно, след втората 

половина на XIX век. Леките остъклени окачени фасади се налагат 

постепенно като предпочитано решение в сградите в стил модернизъм, 

съответно интернационалния стил след 20-те години на XX век. 

Фигура I.2. Модернизъм: Сградата на Баухаус, Десау, Германия- 1926г., [4]. 

 През целия XX век окачените фасади, в най- различни варианти, се развиват непрекъснато. Постепенно 

алуминият заема водещо място като материал за профили, благодарение наговата пригодност за екструдиране, 

лесно обработване, лекота и устойчивост на корозия. След 50-те години на XX век започват да се налагат и 

елементните фасади (монтиране на готови, заводски произведени остъклени елементи). 
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Фигура I.3. Монтаж на елементна окачена фасада в Дюселдорф, Германия, 50-те години на XX век. 

I.3. Кратки сведения за някои проекти, имащи отношение към темата. 

 В дисертацията са представени някои проекти, които демонстрират основните характерни положения при 

ограждащите конструкции от стъкло и алуминий (оттук нататък „ОКСА“), и демонстрират многообразието от 

възможни конструктивни решения за реализирането на различни архитектурни концепции. 

I.4. Нормативна и информационна база. Предишни изследвания в областта. 

I.4.1. Нормативна база за проектиране и изпълнение на фасадни конструкции от стъкло и 
алуминий. 

 В дисертацията са разгледани различни международни и национални стандарти, имащи отношение към 

конструктивното проектиране на ОКСА, като продуктовия стандарт за окачени фасади EN 13830, [5]. 

 За разлика от елементите от алуминиеви сплави (оттук нататък за простота „алуминиеви“), чието 

оразмеряване може най- общо да се проведе съгласно БДС EN 1999, за стъклото не съществува хармонизиран 

европейски стандат. Черновата pr EN 16612, [6], не е в момента официален стандарт и използването й е ограничено. 

Цитирани са национални стандарти за оразмеряване на стъклени елементи, които се прилагат и извън държавата, 

в която са издадени. Най- разпознаваемите, и тези с най- много разгледани положения, са от Германия, [7], САЩ, 

[8] и Австралия [9]. Характерното при тези национални документи, които се използват и международно е, че често 

определен стандарт покрива положения, които не са разгледани в стандартите на други държави. Така например в 

немските норми са поместени препоръки за оразмеряване на стъклопакети за натоварване в газовата камера (от 

промяна на температурата, надморската височина и налягането), каквито не съществуват в други стандарти. 

Австралийският стандарт за стъкло в строителството от друга страна единствен предлага метод за оразмеряване на 

стъклени греди. 

 Цитирани са също някои съвременни книги, почиващи върху изследвания от последните години- [10], [11], 

[12], и мултидисциплинарни източници с препоръки за конструирането и формообразуването на ограждащите 

остъклени конструкции- например [2], [1], [13]. 

I.4.2. Завършени и настоящи изследвания, имащи отношение към темата. 

 Цитирани са актуални изследвания, разглеждащи работата на стъклото като конструктивен материал- [14], 

[15], както и изследвания на нови оригинални решения за стъклени конструкции и допълнителни проблеми при 

проектирането на ОКСА, например поемането на премествания на основната конструкция- [16], [17]. 

 Акцентиран е фактът, че въпреки доминиращата им роля в строителството, на конструкциите от стъкло и 

алуминий не е обърнато особено внимание и единствените известни публикации са обзорни и почиват на 

опростявания и класически принципи на строителната механика- [18], [19]. 
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I.5. Цели и обхват на дисертацията. 

 Понастоящем алуминиевите сплави са относително добре познати като конструктивен материал, 

съществуват и редица изследвания на поведението на стъклото. Независимо от това, и въпреки широката им 

популярност в практиката, все още съществурат значителни празнини в инженерното познание за конструктивната 

работа на ограждащите конструкции от стъкло и алуминий. Проектантският процес на този вид конструкции често е 

съпроводен от неразбиране и погрешни схващания. 

 Приета от инженерната общност методика за конструктивно проектиране на ОКСА в момента на практика 

не съществува. 

 Най- общо настоящата разработка е развита в две основни направления: развитие и подобряване на 

инженерните методи за проектиране на конвенционални конструкции и развитие на нови видове ОКСА. Целите на 

изследването са: 

• Да се изяснят особеностите на съвместната работа на елементите от стъкло и алуминий, най- вече по 

отношение на тяхната обща коравина и деформативност; 

• Да се разработят методи за решаване на специфични практически проблеми при ОКСА, за които до 

момента не са направени достатъчно изследвания, като меродавност на крайни и експлоатационни 

гранични състояния, влияние на преместванията на основната конструкция върху ОКСА; 

• Да се оцени ефективността на комбинирани греди от стъкло и алуминий като възможен нов вид 

конструктивен елемент за фасади и покриви и да се предложи методика за бъдещото им развиване; 

• Да се оцени ефективността и да се разработи решение за окачени елементни фасади с ограничено 

използване на метал и да се предложи методика за използването им в практиката. 

В рамките на обхвата на дисертацията, са направени следните изследвания: 

• Направен е общ анализ на световния опит в областта; 

• Анализирани са работата на стъклото като конструктивен материал, тъй като то е по- слабо познато на 

инженерната колегия; 

• Аналитично са изследвани модели на фрагменти от стандартни конструкции от стъкло и алуминий с 

различна степен на подробност. Направена е съпоставка с налични резултати от експериментални 

изследвания, които не са проучени. Направени са изводи за влиянието на съвместната работа на стъкло 

и алуминий върху общата им коравина при различни конфигурации и интензитет на натоварване; 

• Числено и аналитично са изследвани фрагменти с различни конфигурации и интензитет на натоварване 

с цел извеждане на изводи за меродавността на крайните и експлоатационни гранични състояния; 

• Направена е оценка на влиянието на материалната нелинейност на алуминия върху работата на 

конвенционални ОКСА; 

• Направен е анализ на влиянието на преместванията на основната конструкция върху конструктивната 

цялост и външния вид на фасадните конструкции и са предложени методи за оценяването му; 

• Теоретично са изследвани възможни нови приложения на стъклото и алуминия в ограждащи 

конструкции- комбинирани греди и елементни фасади с ограничено използване на метал. 
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I.6. Обзор на разгледаните проблеми. 

 В рамките на Глава I, е направен общ преглед на отделните части на дисертацията, с разглеждане на 

актуалността на изследваните проблеми и техните основни положения. 

I.6.1. Обща характеристика на ОКСА. 

 Направен е задълбочен анализ на стъклото като конструктивен материал и са разгледани подробно общите 

характеристики на ОКСА като второстепенни конструктивни части. Направените научно- приложни анализи целят 

подпомагане на процеса на въвеждане на методичен подход при конструктивното проектиране на ОКСА. 

I.6.2. Изследване на фасадни фрагменти от стъкло и алуминий. 

 Основните цели на изследванията в тази насока, пряко свързани с проектирането на конвенционални 

системи от стъкло и алуминий, са: 

• Установяване на реалния принос на стъклените елементи и коравината на възлите към общата 

деформируемост на ограждащи конструкции от стъкло и алуминий; 

• Установяване на приноса на нелинейните деформации на алуминия върху общата коравина на 

фасадните конструкции; 

• Предлагане на препоръки за точно изчисляване на напречните премествания на фасадни конструкции. 

 За сравнение с предложените модели за точно изчисляване на фасадни конструкции от стъкло и алуминий, 

са използвани резултати от налични реални експериментални изследвания, които не са проучени теоретично. 

 

Фигура I.4. Система, използвана за база на изследването, FW50+ SG на Schüco International KG 

 Обхватът на изследването, поместено в Глава III, е: 

• Анализирани са наличните, експериментално получени премествания от симулирано ветрово 

въздействие; 

• Експериментално изследваната конфигурация е изследвана теоретично с три модела по МКЕ с различна 

степен на сложност; 

• Направена е съпоставка на резултатите, получени по експериментален и теоретичен път с цел 

валидиране на предложените модели и направа на препоръки за използване; 
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• С цел увеличаване обхвата на изследването, числово е анализирана характерна допълнителна 

конфигурация, за които няма налични експериментални данни; 

• Направени са препоръки за по- точно изчисляване на напречната коравина на ограждащи конструкции 

от стъкло и алуминий; 

I.6.3. Якостни и деформационни критерии за надеждността на ОКСА. 

• Меродавност на крайни и експлоатационни гранични състояния, нелинейно- еластична работа на 

алуминия. 

 Тази част от работата цели да изследва по- задълбочено въпроса за меродавността на крайните и 

експлоатационни гранични състояния, съответно дали е удачно автоматичното приемане за меродавност на 

експлоатационните гранични състояния при оразмеряване, каквато е обичайната практика. Търсят се отговори на 

два фундаментални въпроса: 

• Необходими ли са, и ако да при какви условия, якостни проверки на сеченията при стандартни остъклени 

фасади с алуминиева конструкция? (вж Фигура I.5) 

• Навлиза ли материалът алуминий в нелинейната зона на поведение от работната диаграма преди 

достигане на експлоатационно гранично състояние? (вж Фигура I.6) 

 

Фигура I.5. Експлоатационни и крайни гранични състояния при фасадни колони (във фигурата проста греда). 

 

Фигура I.6. Общ вид на работната диаграма на материала алуминий. 

• Влияние на преместванията на основната конструкция върху ограждащите конструкции от стъкло и 

алуминий. 

 Изследването, поместено във втората част на Глава IV, цели да разработи тази слабо изследвана област, 

като по този начин подпомогне разбирането на проблематиката у инженерите- проектанти и техническата 

академична общност. 
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Фигура I.7. Голям фрагмент от счупване, предизвикано от сеизмично въздействие, [20] 

I.6.4. Нови възможности за изпълнение на ОКСА. 

 При развитието на ОКСА от гледна точка на техните конструктивни особености, новостите са насочени 

главно в две направления: 

• Разработване на системи за покриване на големи отвори при висока степен на прозрачност; 

• Разработване на системи със стандартни отвори при постигане на максимално оползотворяване 

свойствата на материалите (също с висока степен на прозрачност). 

 Целейки предлагане на решения в тези две направления на развитието на ограждащите конструкции, в 

Глава V на работата са предложени и развити два нови типа ОКСА: 

• Комбинирани греди от стъкло и алуминий; 

• Окачени елементни фасади с ограничено използване на метал. 

 Предложените две решения са оригинални, вж Глава V. За тях са направени теоретични изследвания и са 

предложени насоки за доразвиването и внедряването им в практиката. 
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Глава II. Обща характеристика на ОКСА. 

II.1. Анализ на особеностите на стъклото като конструктивен материал. 

II.1.1. Общи положения. 

 Дефиниция: Стъклото е изкуствен, неорганичен продукт, получен чрез топене и последващо охлаждане без 

кристализация. От дадената дефиниция се разбира, че стъклото е аморфен материал. Този факт предопределя 

много от неговите свойства и е в основата на специфичните проблеми, свързани с използването му като 

конструктивен материал. 

II.1.2. Състав и химични свойства. 

 Общият химичен състав на съвременното стъкло е даден в следващата таблица. 

Таблица II.1. Състав на обикновеното (кварц-натриево) стъкло, по [10]. 

Продукт Химическа формула Съдържание 

Кварцов пясък SiO2 69-74% 

Калциев оксид CaO 5-14% 

Натриев оксид Na2O 10-16% 

Магнезий MgO 0-6% 

Алуминий Al2O3 0-3% 

Други1 - 0-5% 

 Стъклото няма правилна кристална решетка. То се състои от неправилна мрежа от силициеви и кислородни 

атоми, с включения на алкалини между тях. 

 Едно от най- важните качества на стъклото е неговата отлична устойчивост на различни агресивни среди. 

Този фактор прави от стъклото един от най- дълготрайните строителни материали, както и незаменим материал в 

някои сфери на индустрията (химическата промишленост). 

II.1.3. Основни физико-механични свойства на стъклото. 

 По- важните от конструктивна гледна точка физико- механични свойства на стъклото са дадени в следващата 

таблица. 

Таблица II.2. Основни физико-механични свойства на стъклото. 

Характеристика Означение Ед. мярка Стойност, 

стъкло 

Собствено тегло  �  

Е-модул    

Коефициент на 
Поасон 

 -  

Коефициент на 
температурно 
разширение 

�  �� 

Якост �	 �,	 
  �� 
�� 
�� 

��- Якост на опън на обикновено стъкло; 
��- Якост на опън на частично закалено стъкло; 
��- Якост на опън на закалено стъкло 

                                                      
1 Характерният зелен отенък на обикновеното стъкло се дължи на малки количества железни окиси. Днес на пазара 
съществуват и стъкла с намалено съдържание на такива включения, те са практически напълно безцветни. 
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II.1.4. Оптични свойства на стъклото. 

 Благодарение на някои свои специфични качества (големина и честота на трептене на частиците от 

структурата му) стъклото е прозрачно за видимата част от спектъра на светлината. Прозрачността на стъклото се 

влияе от фактори като дебелина, химически състав и наличие на покрития. Може да се приеме, че обикновено 

единично стъкло отразява едва 4% от видимата светлина, съответно стъклопакет от две стъкла отразява 8% от 

видимия спектър2. 

II.1.5. Работа на обикновеното стъкло при натоварване. 

 Практически стъклото е идеално- еластичен, крехък материал. При натоварване, напреженията нарастват 

линейно, без развитие на пластични деформации, до достигане на якостта на материала, когато настъпва внезапно, 

крехко разрушение (вж Фигура II.1). 

 

Фигура II.1. Работна диаграма на стъклото, сравнение с други материали. 

 Крехкият характер на разрушение на стъклото се обяснява с неговата аморфна структура. При материалите 

с кристалинен строеж при големи натоварвания се образуват „повърхнини на хлъзгане”, където под влиянието на 

тангенциалните напрежения се получава дислокация на части от поликристала, развиват се пластични деформации. 

Аморфната структура на стъклото не позволява подобен механизъм, а стъклото се разрушава тогава, когато се 

преодолеят силите на привличане между частиците. Тогава настъпва внезапно, крехко разрушение. 

 Теоретичната якост на стъклото � като идеално- еластичен материал без дефекти може да се изчисли по 

формулата, съгласно [10]: 

�
�.�

��

�.����.�

�,	.����
�� 	        [II-1] 

 Където: 

�� 	 - Модул на еластичните деформации; 

	 - Повърхностна енергия на разрушаване; 

�
��  - Разстояние между атомите 

 В действителност стъклото се разрушава при многократно по- малки напрежения (якост на опън при огъване 

на обикновено стъкло- 45MPa). Този феномен се дължи на неизбежните при производството пукнатини и дефекти 

по повърхността му. Всъщност стъклото се разрушава при напрежения, близки до изчислените по дадената формула, 

но съсредоточени в много малка област с голяма концентрация на напрежения (например остри дефекти). 

Материалите с добри пластични свойства, като стомана и алуминий, са по- малко чувствителни към подобни 

дефекти, тъй като имат способността да развиват локално пластични деформации и да преразпределят 

напреженията в сечението. Не така стои въпросът при крехките материали. Те са особено чувствителни към 

                                                      
2 Подробно обяснение на явлението прозрачност при стъклото може да се търси в специализираната литература 
по оптика, или например в [26]. 
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концентрации на напрежение, каквито са дефектите.  Механизмът на разрушаване на стъклото се описва най- 

добре посредством теоретичния апарат на линейната механика на разрушението [12]3. 

II.1.6. Фактори, оказващи влияние върху якостта на стъклото. 

 За разлика от други конструктивни материали якостта на стъклото не е твърда материална константа, а 

зависи съществено от много фактори, като времетраене на натоварването, влажност, формат на елемента и други. 

Най- значимият фактор е свързан с влиянието на влажността, температурата и времетраенето на натоварването и е 

известен като „статична умора на стъклото”. 

 Статичната умора на стъклото е химико- механично явление, при което се наблюдава намаляване на 

якостта на стъклото под влияние на влажността и температурата с увеличаване на времетраенето на 

натоварването. Статичната умора има голямо влияние върху якостта на материала и задължително трябва да се 

отчита при оразмеряването. Подходът за това е най- общо различен в различните документи. Така например в 

американския стандарт Е1300-12а това явление е отчетено най- подробно, чрез коефициенти за редуциране на 

якостта според времетраенето на съответния товар, вж Таблица II.3. 

Таблица II.3. Коефициенти за редуциране якостта на стъклото според времетраенето на товара по Е1300-12а, [8], 

със съкращения. 

Времетраене на товара Коефициент за редуциране на якостта 

3s 1,00 

10s 0,93 

60min 0,64 

24h 0,53 

1 месец 0,43 

1 година 0,36 

повече от 1 година 0,31 

II.1.7. Производство и обработка на стъклото. Видове стъклени продукти, имащи отношение 
към темата. 

II.1.7.1. Производство на плоско стъкло. 

 Стъклото, използвано днес в строителството, се произвежда почти изключително по технологията „плаващо 

стъкло“, изобретена през 50-те години на XX век. Производственият цикъл е 24 часов. 

 

Фигура II.2. Схема на процеса производство на стъкло. 

 Суровините се топят в пещ при температура 1550оС. Стопилката се придвижва непрекъснато напред при 

постепенно охлаждане до около 1000оС. След това попада във вана с разтопен калай. Калаят е избран поради 

големия температурен диапазон, при който се намира в течно агрегатно състояние. Благодарение на високия си 

                                                      
3 Механиката на разрушението изследва поведението на материали с наличие на концентратори на напрежения от 
вида на пукнатините. Развитието на пукнатини се свързва най- вече с опънни напрежения, съответно опънната якост 
на крехките материали, чувствителни към пукнатини, е много по- малка от натисковата. В тази част под 
„напрежение” да се разбира опънно напрежение. 
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вискозитет, течното стъкло не се смесва с калая, а „плува” по повърхността му. Това прави двете му страни прави и 

успоредни. При излизането си от ваната при около 600оС, стъклото е образувало ивици с естествена дебелина 6-

7mm. 

 В камерата за каляване стъклото бавно се охлажда, което минимизира остатъчните напрежения. 

Дебелината на стъклото може да бъде между 2 и 25mm. Контролира се чрез скоростта на валците в камерата. 

II.1.7.2. Закалено и полузакалено стъкло. Якост на стъклото. 

 Важна от конструктивна гледна точка обработка на стъклото е закаляването. Закаленото стъкло е с много 

висока якост и има различно поведение при натоварване от флоатното стъкло. Повишената якост на закаленото 

стъкло се дължи на създаване на напрежения в стъклото обратни на очакваните при експлоатация, подобно на 

предварителното напрягане при традиционните конструкции. 

 Тъй като стъклото е особено податливо на опънни напрежения при огъване, а същевременно има много 

голяма якост на натиск, при закаляването се създава натиск по повърхността на сеченията /където се очаква опън от 

огъване при експлоатация/, балансиран от опън във вътрешността /където опънната якост е по- голяма поради 

липсата на повърхностни дефекти/. 

 Най- общо термичното закаляване представлява нагряване на стъклото и последващо бързо охлаждане. 

При изстиването се получават натискови напрежения по двете повърхности на стъклото, уравновесени от опънни в 

сърцевината. 

 Начинът на разрушаване на стъклото е от много голямо значение за неговата употреба. Размерът на 

счупените парчета при евентуално разрушение оказва влияние върху неговата употреба. Стандартното плоско 

стъкло се чупи на големи остри фрагменти, които могат да доведат до сериозни наранявания. Закаленото стъкло се 

разрушава на много, но малки парчета /около 1cm2/ с обли ръбове, които са относително безопасни. Ето защо често 

се класифицира като „безопасно стъкло“ (safety glass). Закаленото стъкло може да се използва при остъклявания, 

при които счупване на стъклото (например от човешки удар) може да доведе до нараняване. Закаленото стъкло 

обаче не може да се използва като единствена преграда срещу падане от височина. 

 Работата при натоварване на закаленото стъкло се различава от тази на флоатното стъкло, вж Фигура II.3. 

 

Фигура II.3. Работа на стъклото при огъване: ляво- обикновено флоатно стъкло, дясно- закалено (темперирано) 

стъкло, [10]. 

 Съществуват „степени” на термична обработка на стъклото- пълно закаляване и частично закаляване. 

Процесът на изработка на полузакалено стъкло е подобен на този при закаленото стъкло, но нагряването е до по- 

ниска температура. Поради това натисковите напрежения по повърхността са по- ниски, съответно якостта на 
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полузакаленото стъкло заема междинно положение спрямо необработеното и закаленото стъкло. Големината на 

счупените парчета наподобява незакалено стъкло, вж Фигура II.4. Полузакаленото стъкло не е безопасно при 

счупване. То намира приложение в случаи, в които не е необходимо безопасно счупване, но якостта на не-

закаленото стъкло е недостатъчна, необходима е по- висока устойчивост срещу температурни въздействия или по- 

благоприятната остатъчна носимоспособност при ламиниране спрямо ламинирано закалено стъкло (вж 

Ламинирано стъкло.). 

     

Фигура II.4. Начин на счупване на стъклото: Отляво надясно- необработено стъкло (флоатно стъкло), полузакалено 

стъкло, закалено стъкло; по [21]. 

 Меродавният случай за оразмеряване на стъкло при ОКСА е обикновено на огъване. При това 

фундаменталната характеристика на стъклото по отношение на неговата носимоспособност е неговата якост при 

огъване. При закалените и полузакалените стъкла крайната якост е принципно сумата от „вродената якост“ на 

стъклото и напреженията от закаляване (предварително напрягане). 

Таблица II.4. Характеристична якост на стъклото при 95% обезпеченост, съгласно [11]. 

Стъклен продукт Характеристична якост на опън при огъване, 

MPa 

Флоатно стъкло 45,0* 

Полузакалено стъкло 70,0* 

Закалено стъкло 120,0* 

*- Определени архитектурни обработки на стъклото (матиране, емайлиране) могат да 
доведат до намаляване на якостта. 

 Традиционно стъклото се оразмерява по допустими провисвания и допустими напрежения. При 

приемането на допустими напрежения трябва да се взимат предвид всички фактори, влияещи върху якостта на 

стъклото. В по- новите стандарти (DIN 18008- [7], prEN 16612- [6]) се препоръчва оразмеряването по гранични 

състояния. Използва се изчислително съпротивление на стъклото, базирано на характеристичната якост и съответни 

коефициенти за отчитане различните фактори, влияещи върху работата на материала при натоварване. 

 Характерна особеност на закалените и полузакалените стъкла е тяхната склонност към непредизвикано, 

спонтанно разрушение. Феноменът е известен като „никел- сулфидно спонтанно разрушение“. Такова разрушение 

е рядко срещано (обикновено няколко броя стъкла от хиляда), но рискът от него трябва да се взима предвид при 

планирането на остъкляването. 

 Спонтанното разрушение се получава поради особености при изстиването на естествено намиращите се в 

стъклото никел- сулфидни включения. Те претърпяват при закаляването фазови превръщания и впоследствие могат 

да доведат до неблагоприятни концентрации на напрежения в стъклото по време на неговата експлоатация. Никел- 

сулфидното спонтанно разрушение е по- често срещано при пълно закалените стъкла (много рядко при 

полузакалени) и се получава по- често при наличие на повишена температура- например в брюстунговата зона на 

фасадите. 

 При спонтанно разрушение стъклото се чупи изцяло, като обикновено не изпада от рамката, ако не е 

приложено външно въздействие. Ако счупеното стъкло е запазило своята цялост, никел- сулфидното разрушение се 

разпознава по характерните пукнатини в зоната иницииране на разрушението, вж Фигура II.5. 
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Фигура II.5. Пукнатини вследствие на никел- сулфидно спонтанно разрушение, наподобяващи пеперуда (butterfly 

cracks), [11]. 

 Рискът от спонтанно разрушение може да се намали драстично чрез прилагане на специфичен тест на 

закалените стъкла, при който те се нагряват до висока температура, при каквато стъклата, предразположени към 

такова разрушение, се счупват- “heat soak test”. 

II.1.7.3. Ламинирано стъкло. 

 Ламинираното стъкло се състои от две или повече стъкла, слепени помежду си посредством прозрачен 

полимерен материал. Основна характеристика на ламинираното стъкло е, че при счупване на един или повече 

слоеве от ламината, залепването придържа фрагментите заедно, не позволявайки пълен конструктивен отказ на 

елемента, вж Фигура II.6. 

 Ламинираното стъкло е продуктът, който прави възможно използването на стъклото като конструктивен 

материал като цяло, тъй като осигурява „остатъчна носимоспособност след счупване“. Монолитните стъкла, 

независимо от якостта си, при достигане на носимоспособността си, се разрушават крехко при пълен конструктивен 

отказ, което е недопустимо за конструктивни приложения. 

   

Фигура II.6. Ламинирано стъкло: Ляво- схематично представяне в разрез; Дясно- под от ламинирано стъкло след 

счупване, който не позволява пълно разрушение- [11]. 

 Отделните стъкла могат да бъдат с различни дебелини, както и степен и наличие на закаляване. 

Съществуват различни материали за осъществяване на връзката между стъклата: най- популярен е PVB фолио 

(Polyvinyl Butyral), може да се използва също полимерна смола, популярност набира и продуктът SentryGlass на 

DuPont за кораво залепване. 

 Ламинирането се осъществява в автоклави при контролирано налягане (до 14bar) и температура до 140 оС. 

 От конструктивна гледна точка най- значителните характеристики на ламинираното стъкло са: способност 

за предаване на срязване между слоевете (зависеща от вида материал за залепване) и остатъчна 

носимоспособност след счупване (зависеща най- вече от степента на закаляване на отделните слоеве стъкло). 

 Способността на залепващият материал да предава срязване между стъклените слоеве има много голямо 

влияние върху общата коравина и носимоспособност на ламинираното стъкло при огъване. Практически 

залепващият слой осигурява при определени условия еластично предаване на срязване- така общата коравина на 
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ламинираното стъкло се намира някъде между тази на стъкла без залепване и монолитно стъкло с дебелина равна 

на общата дебелина на пакета, вж Фигура II.7. 

 

Фигура II.7. Поведение на ламинирано стъкло при огъване и принципни диаграми на нормалните напрежения: 

Отгоре надолу: Без предаване на срязване (без залепване); с еластично предаване на срязване (еластичен 

залепващ материал); пълно предаване на срязване (безкрайно корав залепващ материал), [2]. 

 Полимерните фолиа са вискозоеластични материали, като тяхната коравина зависи от времетраенето на 

натоварването и температурата. При по- високи температури и по- дълготрайно натоварване коравината на фолиото 

намалява, в различна степен за различните материали (PVB е с ниска коравина, докато SentryGlass с по- висока). 

 В някои държавни стандарти не се допуска отчитане коравината на срязване в полза на сигурността 

(например DIN 18008: 2010-12 , [7]), докато в американския стандарт [8] е приложена методика за определяне на 

ефективната дебелина на ламинирано стъкло при различни условия (температура и времетраене на товара). 

 При оразмеряване на ламинирани стъкла, подложени на огъване, преместванията се изчисляват чрез 

заместване на дебелината на ламината с ефективна дебелина. Ефективната дебелина се определя съгласно 

съответния тип на поведение при натоварване- с или без предаване на срязване- вж Таблица II.5 за формули за 

ефективна дебелина на ламинирано стъкло от два слоя. 

Таблица II.5. Ефективна дебелина на ламинирано стъкло, състоящо се от два слоя. 

Огъване без предаване на 

срязване (DIN 18008) 

 

Огъване с еластично предаване на 

срязване, [8] 
Огъване с кораво 

предаване на срязване 
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 Във формулата за еластично предаване на срязване Г е коефициент на срязване, изчисляван въз основа на 

модула на срязване на залепващия материал в зависимост от температурата и продължителността на натоварване, 

а � зависи от геометрията на сечението. Така Г варира в границите от нула, отговаряща на огъване без предаване 

на срязване, и 1, отговаряща на пълно предаване на срязване. 

 Напреженията се определят най- общо поотделно за всеки слой стъкло, в зависимост от частта от товара, 

който то поема. Когато ламинираното стъкло се състои от слоеве с еднакви допустими напрежения (еднаква степен 

на закаляване), може да се използва ефективна дебелина за напрежения, която е различна от ефективната дебелина 

за премествания. 

 Остатъчната носимоспособност след счупване, Фигура II.8, е основна характеристика на ламинираното 

стъкло за определяне неговата годност за различни конструктивни приложения. Например ламинирано стъкло от 

закалени стъкла би имало голяма якост, но при счупване на всички слоеве се деформира лесно и е ненадеждно. От 

друга страна ламинирано стъкло с един или повече слоеве от флоатно (незакалено) стъкло би имало по- малка якост, 

но поради големите фрагменти при счупване има по- надеждна остатъчна носимоспособност. 
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Фигура II.8. Остатъчна носимоспособност на ламинирано стъкло от: отгоре надолу- флоатни стъкла, полузакалени 

стъкла, закалени стъкла, [10]. 

II.1.7.4. Стъклопакети. 

 Стъклопакетите са стъклени продукти, изработени от две или повече стъкла с херметически затворено 

газово пространство помежду им. Използването на стъклопакети в строителството има за единствена цел подобрена 

топлоизолация спрямо единичното остъкляване4. 

 Конструктивната работа на стъклопакетите има две основни характерни особености: споделяне на 

външното натоварване между отделните стъкла и наличието на климатични въздействия в херметически 

затвореното пространство. 

 Споделянето на външно натоварване (най- представително вятър) между отделните стъкла се дължи на 

обема между тях, който поради факта, че е херметически затворен, предава натоварването от директно 

натовареното стъкло към останалите едно или две стъкла. Частта от общото натоварване, която поема всяко стъкло 

зависи от строежа на стъклопакета, като тази част e приблизително пропорционална на коравината на отделното 

стъкло спрямо общата коравина на стъклопакета, с използване на корекционен коефициент за страната на директно 

приложение на товара и геометрията на стъклопакета. Най- точната процедура е поместена в немския стандарт DIN 

18008, [7]. 

 Климатичните товари при стъклопакети се дължат на промяна на налягането във вътрешността на 

стъклопакета в резултат от промяната на надморската височина на стъклопакета (разлика в надморските височини 

на мястото на производство и мястото на монтаж), температурата и атмосферното налягане. Климатичните товари 

са допълнително натоварване върху стъклопакетите, за което не са дадени предписания в повечето национални 

стандарти, но имат неблагоприятно влияние върху външния вид (издуване или свиване) и конструктивната цялост 

на стъклопакетите. Климатичните въздействия трябва винаги да се отчитат при оразмеряване. 

II.1.7.1. Други видове стъкло и стъклени продукти. 

 В пълния текст на дисертацията е дадена кратка информация за по- рядко срещани видове стъкло и 

стъклени продукти, например профили от стъкло, заварени стъклени елементи.

                                                      
4 В зависимост от използваните покрития и вида газ в пространството между стъклата, двоен стъклопакет може да 
има до около шест пъти по- малък коефициент на топлопреминаване (Ug) в сравнение с единично остъкляване, а 
троен стъклопакет до около осем пъти. 
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II.2. Обща класификация на ограждащите конструкции от стъкло и алуминий. 

II.2.1. Общи положения. 

 ОКСА са в общия случай такива конструкции, които поемат натоварванията от собственото си тегло, както и 

въздействията на външната среда, и ги предават на основната конструкция. При това ограждащите конструкции (и 

основните конструкции) трябва да се проектират, така че да не поемат натоварвания и въздействия от основните 

конструкции5. 

II.2.2. Класификация на ОКСА по избрани критерии. 

II.2.2.1. Класификация според предназначението. 

 ОКСА могат най- общо да бъдат класифицирани според предназначението си като: фасади (вертикални или 

наклонени), покриви и пространствени конструкции. 

 

Фигура II.9. Пример за пространствена ОКСА, хотел Uva Nestum, гр. Гоце Делчев, арх. Лило Попов. 

II.2.2.2. Класификация според начина на подпиране на стъклото. 

 Начинът на подпиране на стъклата в ОКСА очевидно е от значение за оразмеряването им, но така също 

може да има отношение и към общата работа на конструкцията (вж Глава 3 за анализ на ефекта от предаване на 

срязването при лепени стъклопакети върху общата коравина на ОКСА). При ОКСА подпирането на стъклените 

елементи върху алуминиевата конструкция може да бъде механично или чрез лепене. 

 Механичното подпиране се осъществява най- често посредством EPDM уплътнения и може да бъде 

линейно, локално, по- рядко точково. 

 

Фигура II.10. Видове механично подпиране на стъклени елементи при ОКСА: Отляво надясно: Линейно 

продпиране (пример- система FW50+ на Schüco), локално подпиране (пример- система VS-1), точково подпиране 

(пример- система Lite Wall Iso на Glass Solutions Austria). 

                                                      
5 Това универсално правило за ограждащите конструкции не трябва да се разбира като абсолютно, тъй като е 
невъзможно те да бъдат напълно изолирани от въздействия от сградата. Така например деформациите на 
основните конструкции от различни въздействия, включително сеизмично въздействие, се предават на окачените 
фасади под формата на преместване на опорите, което трябва да се взима предвид при процеса на проектиране 
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 Линейното подпиране е най- благоприятно за работата на стъклата под натоварване. Локалното подпиране, 

и най- вече точковото подпиране в отвори в стъклото водят до високи концентрации на напрежения, съответно 

много неблагоприятна работа под натоварване поради крехкостта на стъклото като материал. 

 Съвместната работа на стъклото и алуминиевите елементи при конвенционални ОКСА с механично 

подпиране е сравнително проста, като стъклото предава натоварването си върху металните елементи. 

 При лепените конструкции стъклото е залепено (директно или посредством допълнителна рамка) към 

алуминиевите елементи, обикновено посредством структурен силикон6. При този вид подпиране съществува 

еластично предаване на срязване между стъклените и алуминиевите елементи, съответно може да се говори за 

комбинирана работа на двата основни материала, вж Глава III. 

 Съществува и междинен вариант на подприране на стъклопакети, при който вътрешното стъкло е подпряно 

механично чрез скрит захват, а външното стъкло е залепено конструктивно върху дистанционера (вж „toggled curtain 

wall systems“). 

II.2.2.3. Класификация според начина на монтаж. 

 Според начина на монтаж ОКСА биват общо: фасади от колонно- гредови тип, елементни фасади и полу- 

елементни фасади, вж Фигура II.11. 

 

Фигура II.11. Видове фасади според начина на монтаж: Отляво надясно: Колонно- гредови тип; тип „стълба“ 

(разновидност на полу- елементна фасада); елементна фасада, от [18]. 

 При колонно- гредовите фасади отделните компоненти (вертикални и хоризонтални греди, стъклопакети и 

други) се доставят на строителната площадка поотделно и се сглобяват върху основната конструкция, най- често с 

помощта на скеле. 

 При елементните фасади, полета с височина равна на височината на един етаж в общия случай, се доставят 

остъклени и готови на строителната площадка, където само се сдвояват в проектното си положение. Елементните 

фасади се характеризират с по- висока надеждност поради заводската си завършеност и обикновено за монтажа им 

не е необходим външен достъп. 

 Полу- елементните фасади заемат междинно положение и тяхното конструиране може да се доближава 

повече до колонно- гредови системи или елементни системи, в зависимост от степента им на „елементиране“. 

II.3. Работа на ОКСА под натоварване. 

 В дисертацията са разгледани накратко основните положения при работата на ОКСА като второстепенни 

конструкции, подложени на външно въздействие.  

                                                      
6 В различните държави от Европейския Съюз действат различни нормативни документи за използването на лепени 
стъклопакети. В повечето случаи се предвижда стъклото да има механична опора (подложка) за собствено тегло. В 
някои държави също се изисква стъклото да бъде допълнително осигурено с механични връзки в случай на 
компрометиране на залепването. 
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Глава III. Изследване на фасадни фрагменти от стъкло и алуминий. 

III.1. Експериментално изследване на фасадни фрагменти. Анализ на налични данни. 

III.1.1. Общи положения. 

 Схематично типичният изпитателен стенд за фасадни конструкции е показан на Фигура III.1. 

 

Фигура III.1. Обща схема на изпитателен стенд за фасадни конструкции. 

 Както е видно от фигурата, една и съща конфигурация може да се използва за доказване на конструктивни 

и неконструктивни характеристики, например носимоспособност и деформируемост при ветрово натоварване и 

водоплътност. 

 Стандартният метод за изпитване на ветрово налягане в Европа се дава от EN 12179:2000, [22]. Често се 

използва също методът на CWCT Великобритания, [23], който е най- общо по- строг от [22]. 

III.1.2. Експериментално изследване на колонно- гредова система с механично подпиране на 
стъклопакетите. 

 Използваното експериментално изследване, [24], е на стандартен едноетажен фасаден фрагмент, вж 

Фигура III.2 и Фигура III.3. 

 

Фигура III.2. Изглед от изследвания фрагмент и тестовата камера (самолетният двигател е за изследване на 

водоплътност, а не на ветрово въздействие). 
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Фигура III.3. Схема на изследвания фрагмент и характерни разрези. 

 Като част от експерименталната програма, посредством транслационни датчици, са измерени 

преместванията в средата на отвора при колоната от разрез „2“, при отделните стъпки на симулирано ветрово 

въздействие. 

 Експлоатационното и изчислителното налягане са приложени както следва: 

• Експлоатационно налягане (2400 Pa): положително и отрицателно, приложено в стъпки, съгласно 

процедурата на CWCT; 

• Повишено (изчислително) налягане (3600 Pa) положително и отрицателно, приложено еднократно, 

съгласно процедурата на CWCT. 

 Фрагментът е прегледан за признаци на повреди, каквито не са намерени. 

III.2. Теоретично изследване- фасадни фрагменти с налични експериментални данни. 

 Числово са изследвани три теоретични модела за сравнение с резултатите от 

експерименталните изследвания. Трите модела са с различна степен на сложност, като 

различни вариации на тях могат да се използват и в практиката. Основните характеристики на 

моделите са представени в следващата таблица. 
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Таблица III.1. Съпоставка на изследваните модели. 

Характерис-

тика 

Модел 1 Модел 2 Модел 3 

Схематично 
представяне. 

 
заб. Дясно- Модел 1а 

(опростен модел, удобен 
за ръчно изчисляване). 

  

Модел на 
възлите 
„колона- 
греда“. 

Ставен Корава връзка Корава връзка 

Големина и 
разпреде-
ление на 

товара 

	 

(200% от номиналното 
натоварване), по 

принципа на покривните 
линии. 

	 

(200% от номиналното 
натоварване), по принципа 

на покривните линии. 

	 

(200% от номиналното 
натоварване), приложен 

върху стъклените елементи. 

Отчитане 
коравината на 

стъклопаке-
тите. 

Не Не Да, ефективна дебелина на 
стъклопакета ( ���

�
�

	
��
). Връзката на 

стъклопакетите с 
алуминиевата конструкция 
е само за опън- натиск, без 

срязване. 

Вид на анализа 
и работна 

диаграма на 
алуминия. 

Линейно решение с 
линейно- еластичен 

материал 

Нелинейно решение, 
нелинеен материал с модел 
от вида , съгласно 

[25]: 

Отчита се материална и 
геометрична нелинейност 

по теория от III ред 
(възможни големи 

деформации). 

Нелинейно решение, 
нелинеен материал с модел 
от вида , съгласно 

[25]: 

Отчита се материална и 
геометрична нелинейност 

по теория от III ред 
(възможни големи 

деформации). 

 В дисертацията са поместени характерни резултати от изчисляването с модели по МКЕ, като нормални 

напрежения в алуминиевите елементи и премествания при отделните стъпки от натоварването. 

III.3. Съпоставка на резултатите, получени по теоретичен път и наличните резултати от 
експерименти. 

 Резултатите от експерименталните и теоретичните изследвания в автореферата са представени графично. 

 При модели 1 и 2 очевидно резултатите за положително и отрицателно налягане са едни и същи, докато 

при модел 3 има малка разлика в преместванията от положително и отрицателно налягане, поради ексцентрицитета 

на подпиране на стъклените елементи. 
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Фигура III.4. Графична съпоставка на експериментално и теоретично получените премествания, положително 

натоварване. 

 

Фигура III.5. Таблична съпоставка на експериментално и теоретично получените премествания, отрицателно 

натоварване. 

 Съпоставката на резултатите води до следните междинни изводи: 

• Експерименталното изследване показва, че изпитваният фрагмент работи при ограничени нелинейни 

деформации между 100% и 200% от номиналното натоварване (положително и отрицателно); 

• Изчислените с модели 2 и 3 премествания са много близки до експериментално получените (отклонение 

около 3%) и показват характерното ограничено нелинейно поведение на фрагмента; 

• Опростените модели 1 и 1а не отчитат нелинейно поведение, но изчисляването на преместванията при 

тях е за разгледания случай консервативно и те са относително близки до експериментално получените (средно 

отклонение около 14%); 

• При изследваната конфигурация стъклото не увеличава съществено коравината на фрагмента, което се 

обяснява с малките размери и дебелини на стъклените елементи. 

III.4. Теоретично изследване на характерна допълнителна конфигурация. 

III.4.1. Общи положения. 

 Краткият преглед на резултатите от направените дотук изследвания показва, че за разгледаната 

конфигурация, коравината на стъклопакетите има несъществено влияние върху общите деформации на фрагмента. 

Този извод обаче не може да се приеме за общовалиден, тъй като стъклопакетите на изследваните фрагменти са 

прекъснати по височина и са от сравнително тънки стъкла. Поради това допълнително е изследван елемент, в който 
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стъклото е залепено за алуминиевата елементна рамка и е с височина- равна на височината на етажа, вж Фигура 

III.6. 

 Изчислено е хоризонталното преместване в средата на страничния профил от равномерно разпределен 

площен хоризонтален товар. Изчислението е по три метода: модел 1- без отчитане закоравяващия ефект на 

стъклото; модел 2- с отчитане закоравяващия ефект на стъклото, но без предаване на срязване; модел 3- с отчитане 

ефекта на стъклото, включително с предаване на срязване. 

 

Фигура III.6. Схема на изследвания елемент. 

 Съпоставка на различните характеристики на приетите модели е представена в следващата таблица. 

Таблица III.2. Съпоставка на използваните модели за изчисляване на изследваната конфигурация. 

Характерис-тика Модел 1 Модел 2 Модел 3 

Схематично 
представяне. 

 

 
заб. Модел 1 позволява 

лесно ръчно 
изчисление. 

 

 

 

 

Големина и 
разпреде-ление 

на товара. 

	 

по принципа на 
покривните линии. 

	 

приложен върху стъклените 
елементи. 

	 

приложен върху стъклените 
елементи. 

Отчитане 
коравината на 

стъклопаке-тите. 

Не Отчитане коравината на 
пакетите чрез ���

�
�

	
��
. Връзката на 

стъклопакетите с 
алуминиевата конструкция 
е само за опън- натиск, без 

предаване на срязване. 

Да, ефективна дебелина на 
стъклопакета ( ���

�
�

	
��
). Предаването на 

срязване между 
стъклопакета и 

алуминиевата рамка се 
отчита. 

Вид на 
решението. 

Нелинейно при теория от III ред. 

Материални 
модели. 

Линейни 
(което е оправдано с оглед ниските стойности на напреженията). 
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III.4.1. Моделиране на поведението на силиконовите възли. 

 В дисертацията е направена подробна аргументация на приемането на материалния модел на 

силиконовото лепило като линеен, вместо хипер- еластичен. Основание за това приемане дава много ограничената 

зона от работната диаграма, в която силиконът работи в реалните конструкции. 

III.4.2. Резултати от числовото моделиране и съпоставка. 

Резултатите за разглежданите максимални премествания при числовите изследвания са представени в 

следващата фигура. 

     

Фигура III.7. Максимални премествания при номинално натоварване (отляво надясно- модел 1- 18,6mm; модел 2- 

16,5mm; модел 3- 14,9mm) 

 При модели 2 и 3 преместването е по- голямо от допустимото � , докато модел 3 удовлетворява 

изискванията. Това показва, че при определени условия, залепването на стъклото към рамката може да доведе до 

съществено увеличаване общата коравина на елемента и съответно дава възможност за използване на по- малки 

алуминиеви профили. 

III.5. Изводи от направените изследвания. 

 Направени са изводи за работата на конвенционални системи от стъкло и алуминий при ветрово 

въздействие, по важните от които са: 

• Конвенционалните системи се поддават на прецизно изчисление то теоретичен път, като неточността при 

преместванията, получени чрез най- прецизния изследван числов модел е от порядъка на 3%. 

• В зависимост от геометрията, дебелината и начина на подпиране, за изследваните фрагменти приносът 

на стъклопакетите към общата коравина е между 5 и 25%. 

• При отчитане влиянието на стъклото към общата коравина, най- съществен ефект има предаването на 

срязване между стъклопакета и алуминиевата рамка. Този ефект следва да се отчита с реалната коравина 

на залепването- еластично предаване на срязване. Необходими са изследвания за влиянието на 

допълнителни фактори като дълготрайност на натоварването, температура и влажност. 

• За изследваните фрагменти е установено, че закоравяващият ефект на възлите между колоните и гредите 

към общата коравина е малък и отчитането му не може да доведе до съществени икономии. 

• За изследваните фрагменти нелинейността на алуминия като материал не оказва съществено влияние 

върху резултатите.
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Глава IV. Якостни и деформационни критерии за надеждността на ОКСА. 

IV.1. Меродавност на крайни и експлоатационни гранични състояния, нелинейно- 
еластична работа на алуминия. 

IV.1.1. Общи положения и предпоставки. 

 За целите на изследването е разгледана колона от стандартна колонно- гредова конструкция на Schüco, от 

вида показан на Фигура I.4. 

 Изследвани са двете основни статически схеми на колони- проста греда и непрекъсната греда на два отвора. 

За тях, при различен интензитет на ветрово въздействие са изчислени минималните височини на стеблото на 

сечението за удовлетворяване на три приети условия- обща якостна проверка, проверка на коравина и проверка за 

линейност на деформациите. По така получените височини може да се съди за очакваната меродавност на крайните 

или експлоатационни гранични състояния, както и за линейността на задачата за определяне на преместванията. За 

улесняване на интерпретацията резултатите са представени графично. 

 Предложеното изследване и резултати не е предназначено за заместване на подробното оразмеряване, а 

служи за индикация на очакваното меродавно оразмерително условие. 

 При направените изчисления важат следните приемания и предпоставки: 

• Изследването е направено за вертикален елемент от колонно- гредова фасада, най- популярният тип 

окачени фасади в Европа. Най- общо изводите от изследването могат да се използват и за други типове 

фасади, например елементни. 

• Използвани са профили от фамилията FW50 на Schüco, при които сеченията на колоните са правоъгълни 

кутиеобразни сечения с модификации за поемане на уплътнения и винтове, широчина от 50mm и 

различни височини на стеблото. Изводите за този вид сечения могат принципно да се използват при 

всички системи от този тип поради сходството на колонно- гредовите системи от всички европейски 

производители. 

• Изчисленията са направени за основното въздействие при фасадни конструкции- ветрово натоварване. 

Другите основни въздействия, например собствено тегло и хоризонтален експлоатационен товар, са 

пренебрегнати, поради факта, че тяхната тежест при оразмеряването на колоните е обикновено малка, а 

целта на изследването е достигане на характерни изводи, неповлияни от второстепенни параметри. 

• Товарът, действащ върху колоните, е приет като равномерно разпределен правоъгълен линеен товар. В 

действителност, в зависимост от разположението на колоните и гредите, товарът върху колоните между 

точките на прикрепяне на ригелите е триъгълников или трапецовиден (по „покривни линии“), а при 

опирането на ригелите концентрирани опорни реакции. Направеното опростяване е в полза на 

сигурността, [26], и опитът показва, че неточността спрямо точното решение е малка. 

• За целите на изследването са разгледани само огъващият момент в колоната, съответно огъвната 

деформация. Другите основни разрезни усилия- срязваща сила и осова сила, са пренебрегнати, поради 

това че тяхната тежест при оразмеряването е малка. 

• Изчисленията са при предпоставка, че колоните са осигурени срещу местна и обща загуба на устойчивост, 

тоест сечението не е от клас 4 и огъвната и огъвно- усуквателна загуба на устойчивост са предотвратени. 

 Оразмерителните условия, приети за трите задачи са показани в следващата таблица. 
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Таблица IV.1. Условия за изпълнимост на трите изследвани гранични състояния. 

Условие Основание Израз 

1. SLS EN 138030 
��  

2. ULS БДС EN 1999 
!	"#�,$%&

�

"�
 

(сплав EN-AW 6060 T66) 

3. Условие за линейност на 
деформациите 

БДС EN 1999 !	"#�,&%& ' �  

(сплав EN-AW 6060 T66) 

IV.1.2. Обосновка на предпоставка за класове сечения. 

 В дисертацията е направена подробна обосновка на предпоставката за сечения с клас при огъване, не по- 

голям от 3, в която са разгледани общи положения при строежа на алуминиеви профили (твърде тънкостенни 

профили не са предпочитани в индустрията), взети са предвид характерни особености на напрегнатото състояние 

на конвенционални профили и са дадени примери на сечения, използвани в практиката с изчисления на техния клас 

при огъване. 

IV.1.3. Параметри на изчисленията и използвани зависимости. 

 Системите за колонно- гредови фасади са проектирани, така че едни и същи крепежни елементи за стъкло 

да могат да бъдат използвани независимо от дълбочината на профила. Така сеченията варират само във височината 

на стеблото им за постигане на необходимия инерционен момент (изключение при по- дълбоки профили, при които 

стените са по- дебели с цел минимизиране ефектите на местна загуба на устойчивост). Тази типология на сеченията 

позволява, при изготвяне модела на сеченията, техните геометрични характеристики да се представят чрез един 

параметър- височината на стеблото. Приетият тук модел на сечението за изчисление е представен в Фигура IV.1. 

 

Фигура IV.1. Действително и прието параметризирано сечение на изследваните елементи. 

 Инерционният момент на параметризираното сечение може да се изрази като функция на височината на 

стеблото като: 

(
�

� )
� �

�	
� �

�	
�

)
	*.+,-���

+,-�*�

+,
	

	*.+,-���

+,-�*�
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	*.+,-���

+,-�*�
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 Условията за изпълнение на трите изисквания, съответно за проста и непрекъсната греда 

на два опора, в зависимост от височината на стеблото, съответно ��  могат да бъдат 

представени както е показано в Таблица IV.2 и Таблица IV.3. 

Таблица IV.2. Изследвани гранични условия, проста греда. 

Условие Схема Израз 

1. SLS 

 

.

/
 

2. ULS 0
1

234

/
 

3. Условие за линейност на 
деформациите 

1
234

/
 

Таблица IV.3. Изследвани гранични условия, непрекъсната греда на два отвора. 

Условие Схема Израз 

1. SLS 

 

.

/
 

2. ULS 
0

1
234

/

1
0

5

1

 

 

3. Условие за линейност на 
деформациите 

 

1
234

/

1

5

1

 

 

 

IV.1.4. Графики на получените резултати. 

 В дисертацията са представени графики на получените резултати за минималната височина на стеблото при 

статическите схеми проста и непрекъсната греда, за различни нива на натоварване. Тук са поместени две характерни 

графики, при линейно разпределено натоварване . 
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IV.1.4.1. Проста греда. 

 

Фигура IV.2. Проста греда, . Сечението работи при ограничени нелинейни деформации или линейно 

до достигане на меродавно експлоатационно гранично състояние. 

IV.1.4.2. Непрекъсната греда на два отвора. 

 

Фигура IV.3. Греда на два отвора, . Сечението работи нелинейно до достигане на крайно гранично 

състояние, което е меродавно. 

IV.1.5. Изводи от направените изследвания. 

 С помощта на направените изследвания могат да се направят следните изводи: 

• Необходимата височина на сечението се определя от експлоатационните гранични състояния само в 

ограничени случаи- статическа схема „проста греда“ и нисък интензитет на натоварване; 

• Необходимата височина на сечението от условията за линейност на деформациите е в повечето 

разгледани случаи по- голяма от тази за експлоатационно или крайно гранично състояние, тоест 

изчисляването по линейна теория е най- общо в ущърб на сигурността; 

• Пренебрегването на проверките за крайни гранични състояния не е оправдано; 

• При оразмеряването на алуминиевите елементи на окачените фасади е необходимо да се прави оценка 

влиянието на нелинейните деформации на материала. 
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IV.2. Влияние на преместванията на основната конструкция върху ограждащите 
конструкции от стъкло и алуминий. 

IV.2.1. Обзор на съществуващите стандарти и литература. 

 В тази част е направен анализ на съществуващите стандарти и литература, имащи отношение към 

поемането на премествания от основната конструкция при ОКСА. Подчертана е липсата на издържана инженерна 

методика при оценката на капацитета на ОКСА за поемане на премествания. 

IV.2.2. Видове премествания на основната конструкция, оказващи влияние върху целостта на 
сградната обвивка. 

 Типичните стадии на прилагане на товарите и въздействията върху основните конструкции на сградите и 

съответните им премествания са илюстрирани във Фигура IV.4. Както е видно от фигурата, предоставянето само на 

общата стойност на съответните премествания в конструкцията от комбинация на въздействия не е достатъчна 

информация за анализа фасадата- тази практика довежда до неоправдано консервативно проектиране на фасадите. 

 

Фигура IV.4. Стадии на прилагане на товарите и въздействията (съответно преместванията) в една типична сграда. 

 Най- критичните типове премествания на основната конструкция и ефектът им върху стандартна колонно- 

гредова фасада от стъкло и алуминий са представени на следващите фигури. 

 

Фигура IV.5. Ефект на преместванията от собствено тегло на основната конструкция върху фасада от колонно- 

гредови тип. 
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Фигура IV.6. Ефект от преместванията на основната конструкция от индивидуален (само в едно междуосие) 

гравитационен товар (например експлоатационен товар) върху фасада от колонно- гредови тип. 

 

Фигура IV.7. Ефект от хоризонтални премествания на основната конструкция (например от вятър, сеизмично 

въздействие) върху фасада от колонно- гредови тип. 

 Други, по- рядко критични случаи на премествания на основната конструкция, като например 

неравномерно слягане под единични фундаменти също трябва да се взимат под внимание, съгласно препоръка от 

инженера- проектант на основната конструкция. 

IV.2.3. Механизми на поемане на преместванията на основната конструкция във фасади от 
стъкло и алуминий. 

IV.2.3.1. Фасади от колонно- гредови тип. 

 Фасадите от колонно- гредови тип поемат премествания главно чрез движението на стъклото в хлабината 

между ръбовете си и алуминиевата рамка, след преодоляване на силите на триене и коравината на уплътненията. 

Типичният механизъм на разрушаване е счупване на стъкло вследствие на усилия приложени от рамката в 

комбинация с високи локални напрежения. 

 Хлабината между стъклото и алуминиевите елементи варира според вида на използваната система и 

съответните съгласувани детайли на остъкляването. Някои типични хлабини са показани на Фигура IV.8. 
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Фигура IV.8. Типични хлабини при фасади от колонно- гредови тип (ляво- капачкови системи Schüco FW 50+ и FW 

60+, дясно- Schüco FW50+SG). 

• Поемане на вертикални премествания. 

 Колонно- гредовите фасади поемат вертикални премествания в хлабината между стъкло и рамка, като 

формата на преместване на алуминиевите елементи може да бъде различна (вж Фигура IV.5 и Фигура IV.6). 

 Намаляване на височината на полето може да настъпи при неравномерно провисване на подовите 

конструкции при стъкло, което преминава през деформационната фуга на фасадните колони (вж Фигура IV.6). 

Трябва да се отбележи, че почти във всички случаи капацитетът на деформационната фуга е по- голям от този на 

хлабината. Граничното преместване на ригелите от провисване на плочата, така че да не възникне контакт със 

стъклото, може да се изрази чрез формулата: 

6��7�8� � 6��7�8�        [IV-5] 

Където: 

6��7�8�- Гранично транслационно преместване на ригела над изследваното поле; 

-  Хлабина между горен ръб стъкло и ригел; 

�-  Толеранс на хлабината „ “ (в практиката обикновено се приема 1,5mm); 

6��7�8�- Провисване на ригела, стоящ над изследваното стъкло от собствено тегло на полето над 

изследваното (максимално допустимо обикновено се приема 6��7�8�  

9

*��
). 

 Преместване на рамката с изкривяване може да настъпи при равномерно или неравномерно провисване 

на подовите конструкции (вж Фигура IV.5 и Фигура IV.6). При този вид преместване обикновено ригелите се 

преместват с ротация, докато колоните се преместват вертикално (Фигура IV.9). В практиката явлението е известно 

с чуждицата вертикален ракинг (от английското vertical racking), на български- „вертикално разкривяване“. 

 

Фигура IV.9. Изкривяване на поле от колонно гредова фасада вследствие провисвания в основната конструкция, 

вертикално разкривяване. 
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 След някои прости геометрични преобразования, и приемайки ! ! , критичното изкривяване 

на полето ! преди настъпване на контакт между стъкло и рамка може да се изрази чрез формулата: 

!
:��6;<.�рамка
A+рамка�	.�B

:��6;<.�рамка
+рамка

         [IV-6] 

 В практиката капацитетът за изкривяване може по прост начин да се увеличи чрез прилагане на пластмасови 

уплътнителни вложки във вертикалните хлабини на полето (вж Фигура IV.10). Те възпрепятстват завъртането на 

стъклото в полето и по този начин увеличават критичното изкривяване до ! �. Използването на този метод 

обаче води до натоварване на стъклото на диагонален натиск от собственото му тегло и намаляване на способността 

на полето за поемане на хоризонтални премествания (например от вятър или сеизмично въздействие). 

 

Фигура IV.10. Увеличаване на капацитета за вертикално разкривяване чрез прилагане на уплътнителни вложки. 

• Поемане на хоризонтални премествания. 

 Общият механизъм за поемане на хоризонталните междуетажни премествания е илюстриран на Фигура 

IV.11 (доразвит от [17] и [27]) 

 

Фигура IV.11. Механизъм на поемане на междуетажни премествания при фасади от колонно- гредови тип. 

 Традиционно в Европа, в полза на сигурността, се приема, че допустимото междуетажно преместване 

трябва да се ограничава до Стадий I (настъпване на контакт стъкло- рамка). Капацитетът на полето за междуетажни 

хоризонтални премествания по Стадий I се определя като +,C страна, съответно +,C страна �. 

 След възникване на първия контакт между фасадата и стъклото рискът за повреда или счупване на стъкло 

се увеличава. 

 След Стадий I и преодоляване на триенето на подложките, стъклото приплъзва по посока на движението 

към срещустоящата хлабина- Стадий II. Капацитетът за преместване при този стадий, без отчитане на толеранси, се 

получава от формулата +,CC страна. 

 След изчерпване на страничните хлабини вляво и вдясно, настъпва Стадий III, в който стъклото се завърта в 

посока на хлабината над горния си ръб. Капацитетът на този стадий може да се изрази, както следва: 
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∆H,III
+стъкло
�връх
�стъкло

+,CCC стъкло
�връх.+стъкло

�стъкло
        [IV-7] 

 В Стадий IV всички хлабини са изчерпани и стъклото работи на диагонален натиск до разрушаване. 

 Крайно- граничният капацитет на стъклото (при отсъствие на експериментално доказване по [28] или [29]) 

следва нормално да се приема до Стадий III. Общият капацитет за междуетажно преместване може да се определи 

като: 

+ +,7
CCC
7OC страна

�връх.+стъкло
�стъкло

         [IV-8] 

 Формули, подобни на [IV-8] се използват при сеизмични сценарии в някои страни, например САЩ [30], но 

без да са известни физическият им смисъл и извеждането им. 

 Препоръчва се Формула [IV-8] да се използва само за междуетажни премествания от особени въздействия 

(земетръс, ураган) и при положение, че видът на стъклото (съответно външният слой на стъклопакет) не е 

предразположен към изпадане, което е опасно за минувачи в близост до сградата. Например закаленото стъкло е 

особено чувствително към локални ръбови напрежения и може внезапно да се разруши при или след контакт с 

рамката, при което мигновено би изпаднало от рамката. 

 Фактори, като толеранси и качество на стъклото, също имат влияние върху способността на окачените 

фасади да поемат междуетажни премествания. Така например качеството на обработка на ръба на стъклата оказва 

голямо влияние върху локалните напрежения, поемането на които е необходимо за използването на капацитета за 

премествания по стадии II до IV (вж Фигура IV.12). 

 

Фигура IV.12. Принципно сравнение на локалните напрежения от идентичен товар при настъпване на контакт 

стъкло- рамка (ляво- минимална обработка, дясно- обработени ръбове) 

IV.2.3.2. Елементни фасади. 

 За разлика от фасадите от колонно- гредови тип, елементните фасади обикновено поемат преместванията 

на основната конструкция не в хлабините между стъклото и рамката, а във фугите на присъединяване на отделните 

заводски произведени елементи. Фугите имат определени номинални размери, съответно минимални и 

максимални размери, така че да се гарантира нормалната експлоатация на фасадата Механизмите за поемане на 

вертикални и хоризонтални премествания на основната конструкция зависят от вида на фасадите (с или без 

наставяне на вертикалните елементи на рамката). Достатъчно подробни препоръки за проектиране при основните 

видове премествания са дадени в [27]. 

IV.2.4. Специфични особености. 

 В дисертацията са дадени кратки насоки при някои специфични особености на поемането на премествания 

в ОКСА, като особени форми на преместване (междуетажно усукване) и комбиниране на хоризонтални и вертикални 

премествания. 
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IV.2.5. Обобщение и изводи. 

 Направени са подробен анализ и доразвиване на темата, която е слабо разработена и страда от липса на 

познания у практикуващите инженери. Демонстрирани са важността на проблема и възможните последици от 

неговото игнориране. 

 Механизмите за поемане на преместванията на основната конструкция са изследвани подробно с 

обясняване на физическия им характер и извеждане на практически формули за изчисляване на граничните 

стойности на съответните относителни премествания. 

 На база на направения анализ, могат да се направят и следните изводи: 

• Фасадите от колонно гредови тип са по- чувствителни към премествания на основната конструкция в 

сравнение с елементните фасади; 

• Залегналата в практиката в Европа методика за определяне на капацитета на колонно- гредовите фасади 

за поемане на премествания е консервативна и може да се либерализира на базата на направените тук 

изследвания; 

• Комбинирането на различни видове премествания на основната конструкция, например комбинация от 

вертикални и хоризонтални премествания, често е меродавно и следва винаги да се взима предвид; 

• В общия случай граничното състояние при колонно- гредови фасади е счупване на стъкло или изпадането 

му от фасадата, докато при елементните фасади- компрометиране на фугата между елементите и 

нарушаване на външния вид; 

Глава V. Нови възможности за изпълнение на ОКСА. 

V.1.  Комбинирани греди от стъкло и алуминий. 

V.1.1. Въведение. Обхват на изследването. 

 Представената в тази част концепция за комбинирани елементи от стъкло и алуминий e ново решение за 

покриване на средни подпорни разстояния при фасади (условно от 3,5m до около 12m), вж Фигура V.1. 

 

Фигура V.1. Предложение за комбиниран елемент от стъкло и алуминий, хоризонтален разрез. 
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 Концепцията е базирана на комбиниране на минималния дизайн на комбинираните елементи от стъкло и 

метал с практическите предимства на стандартните алуминиеви системи за остъкляване, като топлоизолация, 

плътност и други. 

 От представената фигура се вижда, че стъклените компоненти спомагат за увеличаване прозрачността на 

елемента, като увеличават общата коравина и якост, и укрепват конструкцията срещу усукване. 

 Анализът на основните механични характеристики на алуминия и стъклото и сравняването им с тези на 

стоманата показват, че алуминиевите сплави са в много отношения по- подходящи от стоманата за комбиниране 

със стъкло, тъй като общата им работа е по- хомогенна. 

 Предимствата на алуминия като метал за комбинирани елементи със стъкло са обещаващи. При 

използването им обаче трябва да се взимат предвид и неблагоприятните аспекти на взаимодействието на 

материалите- например по- лошото отношение на коефициентите на температурно разширение спрямо стоманата. 

Това обстоятелство практически не се очаква да доведе до значителни недостатъци, тъй като комбинираният 

елемент се намира от вътрешната страна на сградната обвивка и не работи при големи температурни амплитуди. 

 Един от основните недостатъци на стъклените греди (с или без усилване с метални части) е тяхната 

предразположеност към огъвно- усуквателна или усуквателна загуба на устойчивост. Разгледаният тук елемент 

предлага решение на този проблем благодарение на композицията на елемента, при която се образува своеобразно 

затворено сечение с увеличена коравина на усукване и огъване спрямо слабата ос спрямо обикновени стъклени 

греди със стройно правоъгълно сечение. 

V.1.2. Предишни изследвания в областта. 

 Макар използването на лепени съединения в комбинирани елементи от стъкло и метал да е предмет на 

интерес отскоро, вече съществуват изследвания в това направление. От различни автори са изследвани 

комбинирани елементи, работещи на огъване, в които металните компоненти са от неръждаема стомана (не 

алуминий). Фокусът на работата е остатъчната носимоспособност след появата на пукнатини в стъклото (вж Фигура 

V.2), както и ефективността на различни форми на комбинирани сечения и използвани материали. 

 

Фигура V.2. Принцип на работа на комбинирани греди- остатъчна носимоспособност. 

 Weller, Meier и Weimar изследват поведението при огъване на няколко типа комбинирани сечения в [31]. 

Елементите, с дължина 1100mm, са подложени на четири- точково огъване. В зависимост от вида армировка, който 

е използван (типове S2 и S3 предоставят по- надеждно залепване), коравината и товарът при крайно разрушение 

варират. Въпреки това всички изследвани фрагменти с армировка демонстрират по- добро поведение от чисто 

стъклената греда. 

 Louter и Veer изследват поведението на „армирани стъклени греди“ в няколко публикации, например [32]. 

Изследвани са греди, усилени със стоманени компоненти, подложени на огъване. 

 Доминиращият извод от изследванията на различните автори е, че комбинираните сечения от стъкло и 

стомана могат да поемат увеличаващ се товар дори след разрушение на стъклото. 

 Съществуващите публикации са насочени предимно към експериментални изпитвания. Предложения за 

инженерно решение за оразмеряването на подобни елементи, както изследвания за дълготрайността на 

представяните елементи, са предмет на бъдещи проучвания. 
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V.1.1. Лепила за комбинирани елементи от стъкло и алуминий. 

 Най- общо лепените съединения в стъклени конструкции, могат да се разделят в две групи- гъвкаво- 

еластични и корави (съответно крехки). Лепилата от групата на силиконите и полиуретаните са гъвкави лепила, 

докато акрилните лепила и епоксидните смоли се класифицират като корави. Обзор на основните характеристики 

на избрани видове лепила е представен на следващата фигура. 

 

Фигура V.3. Обзор на основните характеристики на различни групи лепила, [2]. 

 Коравите лепила имат много висока якост, но удължението им при скъсване е малко. Те не могат да поемат 

големи относителни деформации и имат склонност към крехко разрушение. Гъвкавите лепила, макар да имат по- 

ниска якост спрямо коравите, имат голямо удължение при скъсване. Предвид това, и с оглед различните 

температурни удължения на стъклото и алуминия, гъвкавите съединения трябва да се предпочитат за комбинирани 

елементи от тези материали. 

 Съгласно Фигура V.3 полиуретановите лепила изглеждат като най- удачният избор за комбинирани 

елементи от изследвания тип. Един от препоръчваните видове лепила в EN 1999-1-1 за приложение при алуминиеви 

конструкции е полиуретанови лепила. 

V.1.2. Числово изследване на характерен фрагмент. 

V.1.2.1. Общи положения. 

 За целите на дисертацията е изследван вертикален елемент с отвор 5000mm, натоварен с равномерно 

разпределен хоризонтален товар с максимален интензитет 5kN/m’. За съпоставка е изследвана и конвенционална 

стъклена греда от монолитно стъкло със същите размери и натоварване, без елементи от метал, с дебелина, равна 

на удвоената дебелина на стеблата на комбинираното сечение. 

 Изследваните елементи, с техните основни размери и напречни сечения са представени на следващата 

фигура. 
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Фигура V.4. Изследвани елементи (ляво- стъклена греда, дясно- комбинирана греда). 

 Елементите са изследвани със софтуерен продукт по МКЕ- Autodesk Simulation Mechanical 2017, [33]. 

Направените модели са построени с обемни крайни елементи. 

 За материал на лепилото за комбинираната греда е прието полиуретаново лепило с 

основни механични характеристики съгласно Таблица V.1. Приетото лепило е примерно, но 

отговаря на реални материали, налични на пазара- например [34]. 

 

Таблица V.1. Приети характеристики на материала на лепилото. 

Характеристика Стойност 

Модул на еластичност 500 MPa 

Якост на опън 12 MPa 

Изчислителна стойност на коефициент на Поасон 0,485 

 Материалът за поясите на комбинираното сечение е приет като алуминиева сплав EN- AW 6063 T6. 

 За всеки от разгледаните модели са направени две изследвания: 

• Изчисляване на критичния хоризонтален товар при „Ойлерова“ загуба на устойчивост, с оглед съпоставка 

на тяхната предразположеност към нестабилност; 

• Изчисляване на напрегнатото и деформирано състояние при приетите размери и натоварване. 

 Товарът е приложен стъпково, с оглед оценка нивото на натоварване, при което първо се достига допустимо 

напрежение в която и да е част на модела. 
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V.1.2.2. Числово изследване. 

 Изчисляването на критичния товар за двата модела е направено без отчитане на укрепващия ефект на 

фасадното остъкляване, с цел илюстриране на разликата в общата устойчивост на елементите без влиянието на 

странични фактори. Изследването ясно показва, очаквано, многократното подобрение на устойчивостта на 

елемента при изпълнение като затворено сечение със стъклени стебла спрямо греда от стъкло като правоъгълно 

стройно сечение. 

   

Фигура V.5. Критичен товар на комбинирана греда от стъкло и алуминий (64kN/m’), монолитна стъклена греда за 

съпоставка (ляво). 

 Анализът на напреженията показва, че при комбинираната греда от стъкло и алуминий, нивото на 

допустимо напрежение (условно �P� , съгласно [35] за закалено стъкло) се достига след стъпка 14 от 20, 

или 3,5kN/m’. Същото ниво на главни опънни напрежения при монолитната стъклена греда със същия габарит се 

достига след стъпка 6 от 20, или 1,5kN/m’. 
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Фигура V.6. Максимални главни напрежения в стъпка на натоварването преди достигане на допустимата стойност. 

V.1.3. Изводи и насоки за бъдещи изследвания. 

 Предишни изследвания в областта на комбинираните елементи от стъкло и метал показват обещаващи 

резултати по отношение на тяхната изчислителна, и най- вече остатъчна носимоспособност. Направеното тук 

числово изследване демонстрира приложимостта и на алуминиевите сплави при армирани стъклени греди и 

комбинирани елементи. 

 Освен благоприятната от конструктивна гледна точка комбинация на материалите стъкло и алуминий, 

построяването на сечението като затворено значително подобрява общата устойчивост на елемента. 

 С оглед бъдещото приложение на решението в практиката, е необходимо съставянето на подробна 

експериментална програма. Тя трябва да включва освен експериментално изпитване на комбинирани фрагменти и 

опитно установяване на работната диаграма на използваните лепила. На базата на експерименталните резултати 

следва да се валидира и доразвие методиката за моделиране и оразмеряване на комбинирани елементи от стъкло 

и алуминий. 

 Предвид използването на лепила за конструктивни съединения, е необходим и физичен анализ на процеса 

на стареене и дълготрайността на съединенията при различни съпровождащи фактори- температура, дълготрайност 

на натоварването, UV лъчи, влага и други.  
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V.2. Елементни окачени фасади с ограничено използване на метал. 

V.2.1. Обхват и общи положения на изследването. 

 Предлаганата система (вж Фигура V.7 до Фигура V.11) има следните общи характеристики: 

• Хоризонталните въздействия се поемат основно от стъклопакетите, които са двустранно подпряни, без 

доминираща метална рамка по периметъра; 

• Системата е елементна, готови елементи се монтират на строителната площадка; 

• Не са необходими видими фасадни профили; 

• Системата се състои от тройни стъклопакети, но с широк външен дистанционер и се отличава с добри 

топлотехнически качества; 

• Габаритът на системата е значително по- малък от този на конвенционалните системи. 

 

Фигура V.7. Сравнение между стандартна елементна фасада (Schüco USC 65 F.HI), ляво, и предлагания нов тип 

елементна фасада с ограничено използване на алуминий, дясно. Предложените примери са със сходна 

носимоспособност 
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Фигура V.8. Детайл- хоризонтално напречно сечение на елементна фасада с ограничено използване на алуминий. 
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Фигура V.9. Основни принципи на предлаганата система. 

 

Фигура V.10. Принцип на конструктивна работа на елемент „етаж“ (двустранно подпрян троен стъклопакет с 

конструктивен външен дистанционер). 
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Фигура V.11. Детайл „пред плоча“. 

 Оригиналността на предложената система се състои в новия подход за формообразуване на сградната 

обвивка по елементен метод чрез семпла, минимална система, без конвенционална доминираща рамка. 

 Системата е значително по- семпла и с по- голяма степен на прозрачност от най- близките решения, 

съществуващи на пазара, например системата iconic skin SCF7 на фирма seele, [36]. 

                                                      
7 SCF- Self Conditioning Façade („само- балансираща се“ фасада, двуслойна система). 
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 Предложената система също много се отличава от двуслойните фасади със затворена външна кухина- CCF8. 

CCF е система, внедрена на пазара от немската компания Josef Gartner. Тя е двойна фасадна система, при която 

външната кухина е напълно уплътнена, като в нея непрекъснато механично се подава чист, сух въздух [37]. За 

разлика от предложената тук система, CCF е от конструктивна гледна точка напълно конвенционална- всички товари 

се поемат преимуществено от корава алуминиева рамка, а единственото подобие се състои в това, че и двете 

системи имат външна камера, по- широка от стандартен дистанционер. 

 Сравнение между предложената система и системите SCF и CCF, демонстриращо различията на 

разгледаното решение, е представено в следващата таблица. 

Таблица V.2. Съпоставка на основните характеристики на фасади SCF, CCF и фасада с ограничено използване на 

метал. 

Характеристика SCF от seele CCF от Josef Gartner Елементна фасада с 

ограничено използване 

на метал 

Характерен 
напречен разрез 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Тип на фасадата Двуслойна фасада 
(double skin) 

Двуслойна фасада 
(double skin) 

Еднослойна фасада 

Метод на монтаж Елементен 

Строително- 
физически 

особености 

Фасадата е 
самобалансираща се 

(пасивно поемане на въздух 
от атмосферата), кухините не 

са плътно затворени. 

Външната кухина е 
плътно запечатана, 

принудително се 
подава топъл сух 

въздух. 

Троен стъклопакет с 
частично 

уравновесяване на 
налягането във 

външната камера, 
пасивно. 

Конструктивни 
характеристики 

Въздействията се поемат от конвенционална 
алуминиева конструкция. 

Въздействията се поемат 
основно от 

стъклопакета, с 
ограничено съдействие 

от външния 
дистанционер. 

Характерна 
ширина на 
сдвоените 

профили 

Минимум 250mm Минимум 120mm 80mm 

Характерен 
габарит на 
системата 

Над 250mm 104mm 

Архитектурен вид Фасада със стъклени 
повърхости отвътре и отвън, 
широки непрозрачни зони и 

голям габарит. 

Двойна фасада, с 
конвенционална 

алуминиева рамка, 
голям габарит. 

Фасада със стъклени 
повърхости отвътре и 

отвън, без доминираща 
метална рамка. 

 Както е видно от фигура Фигура V.11, елементът пред подовата конструкция е конвенционален и 

представлява проста греда с конзола, която поема въздействието по своята повърхност и опорните реакции от 

                                                      
8 CCF- Closed Cavity Façade (фасада със затворена кухина, двуслойна система). 



49 

неконвенционалния стъклопакет. Оразмеряването на този елемент е конвенционално и може да се проведе 

съгласно процедурите в стандартите за проектиране (Еврокод). 

 От гледна точка на конструктивното поведение, разработката на новата система се свежда до 

изследването на неконвенционалния елемент „етаж“- троен стъклопакет с широко външно газово пространство, 

друстранно подпрян, Фигура V.10. 

 При разработката на този нов тип фасаден елемент са направени следните изследвания: 

• Теоретично е изследвано поведението на троен стъклопакет с широко външно газово пространство, 

подложен на ветрово и климатични въздействия; 

• Направен е анализ на влиянието на широкия външен дистанционер към общата коравина и якост на 

разглеждания елемент; 

• Разработени са конструктивни детайли и препоръки за доразвиване и прилагане на системата. 

• Предложен е приблизителен метод за ръчно изчисляване. 

V.2.2. Теоретично изследване на характерен елемент. 

V.2.2.1. Основни характеристики на използваните числови модели. 

 В рамките на настоящото изследване е разгледан елемент за остъкляване с размери 1500х2800mm (типичен 

растер на остъкляване и стандартна светла етажна височина за административна сграда) като двустранно подпряно 

поле, вж Фигура V.10. 

 

Фигура V.12. Изследван елемент. 

 Разгледаните въздействия са такива на херметически затвореното газово пространство (налягане в 

стъклопакета поради промяна на надморската височина, температурата и атмосферното налягане) и равномерно 

разпределено площно натоварване (вятър). Моделиране на хоризонтално експлоатационно натоварване (линейно, 

площно или точково) не е необходимо за настоящото изследване, тъй като то е рядко меродавно и изследването 

му е сходно с това за ветрово натоварване. 

 За целите на настоящата работа са изготвени три числови модела с различни характеристики и степен на 

подробност. Избрани характерни особености на изполваните моделите са предоставени в следващата таблица. 
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Таблица V.3. Основни характеристики на изследваните числови модели. 

Характеристика Модел 1 

 

Модел 2 Модел 3 

Кратко описание Двустранно 
подпрян 

стъклопакет, без 
съдействие от 

дистанционера 

Двустранно подпрян 
стъклопакет, с отчитане 
огъвателната коравина 

на дистанционера 

Двустранно подпрян 
стъклопакет, с отчитане 

огъвателната коравина на 
дистанционера и предаване на 
срязването между стъклата и 

дистанционера 

Софтуерна 
визуализация 

 

 
 

 

 

 

 

Вид на крайните 
елементи 

Обемни крайни 
елементи 

Обемни крайни 
елементи и линейни 

крайни елементи 

Площни и линейни крайни 
елементи 

Вид на анализа Нелинеен при възможност за големи 
деформации (теория от III ред) 

Линеен 

Отчитане на 
разпределение-то на 

натоварването между 
отделните слоеве в 

стъклопакета 

Автоматично, съгласно коравината на отделните 
компоненти 

Ръчно (приблизително), въз 
основа на коравината на 

отделните слоеве 

Отчитане предаване 
на срязването в 

ламинирания слой. 

Да, посредством моделиране на залепващия 
слой 

Да, посредством изчислена 
ефективна дебелина на 
ламинираното стъкло 

Интензитет на 
площното външно 

натоварване 

1,2kPa 

Прието времетраене 
на външното 
натоварване 

3 секунди (краткотрайно натоварване) 

Приет междинен 
слой за 

ламинираното стъкло 
и температура 

Sentry Glass, 30oC 
(корав междинен слой, умерена температура без близко стояща вътрешна 

слънцезащита) 

 При направените анализи са използвани дебелини на стъклата съгласно Фигура V.12. 

 Предварително е подбран корав междинен слой за ламинираното стъкло, който е по- скъп от стандартният 

материал PVB, но е от съществено значение за запазването на дебелините на стъклото близки до конвенционалните 

системи. Прието е коравината на междинния слой да отговаря на натоварване с продължителност 3 секунди 

(ветрово натоварване) и температура на материала 30oC. Тази температура най- общо отговаря на условията на 

климата и експлоатацията на сградите в България, когато не е приложена близко стояща вътрешна слънцезащита9. 

Приетите константи на материала са представени във Фигура V.13. 

                                                      
9 Конструкцията позволява употребата на вградени щори във външното газово пространство. 
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Фигура V.13. Строеж на изследвания елемент и характеристики на междинния слой на ламинираното стъкло. 

V.2.2.2. Въздействия на затвореното газово пространство. 

 Поради много широката външна камера на стъклопакета, могат да се очакват извънредно големи налягания 

във външното газово пространство. Това предизвикателство до скоро не бе намерило подходящо разрешение и 

стъклопакети с широки камери бяха считани за практически неприложими. Значимостта на въздействията на 

газовата камера може да се демонстрира за разглеждания случай чрез моделиране с помощта на два случая на 

натоварване- „лято“ (най- общо издуване на стъклопакета) и „зима“ (най- общо свиване на стъклопакета). Приетите 

общи параметри на изследването са за характерния случай от [7] и са представени в Таблица V.4. 

Таблица V.4. Приети параметри за излисляване натоварването в камерите на стъклопакета. 

Натоварване Температурна разлика 

 

Промяна на атмосферното налягане 

2QR
1 

Промяна на надм. 

височина  

Лято +20 -2,0 +600 

Зима -25 +4,0 -300 

 Разглежданият елемент е моделиран с обемни крайни елементи с помощта на специализирания софтуер 

Dlubal RF-Glass, [38]. Анализът, при приетите типични параметри, показва, че могат да се очакват значителни 

премествания и напрежения в изследвания елемент. Очаква се уздуване на стъклопакета през летния сезон от 

приблизително 16mm, съответно свиване през зимния период около 15mm. Такива премествания, предвид че не са 

мигновени като от вятър например, са значителен визуален дефект. За успешното приложение на предложената 

система е необходимо да се намери начин тези ефекти да се елиминират или намалят значително. 

     

Фигура V.14. Премествания на слоевете от стъклопакета при случай „лято“: отляво надясно- външно, средно, 

вътрешно стъкло. 

 Познат в практиката метод за намаляване на натоварването в камерите на стъклопакетите, при значителна 

разлика в надморските височини на местата на производство и монтаж на стъклопакети, е оставянето на малки 
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отвори в избрани места в дистанционерите, които да бъдат уплътнени на строителната площадка, след 

приблизително 3-4 часа престой. Така компонентата на вътрешното налягане, дължаща се на промяна на 

надморската височина, може да се елиминира и съответните премествания са значително по- благоприятни- 

изчислени като 9,5mm издуване за случай „лято“ и 11,3mm свиване за случай „зима“. Неутрализирането на 

налягането от промяна на надморската височина е свързано и с някои недостатъци- възможно е поемането на 

значително количество влага, докато налягането се изравнява и времетраенето на уравновесяването не позволява 

своевременен монтаж. 

 През 2015г. бе публикувано голямо научно- приложно изследване на ift Rosenheim за методи за 

освобождаване налягането в стъклопакети с широки камери- [39]. Разгледани са методи чрез разпробиване на 

дистанционера, полагане на капилярни тръби с малък диаметър, специални винтили и други. Направено е 

заключението, че стъклопакети с широки камери и уравновесено вътрешно налягане са практически възможни и те 

подлежат в близко бъдеще на употреба в практиката, при допълнително разширяване на изследванията. Направено 

е уточнението, че появата на ограничен конденз в камерата на стъклопакета за кратък период от време е възможна 

и очаквана, и е нормално явление при системи с уравновесено налягане. 

 

Фигура V.15. Изпитвани стъклопакети в [39]: ляво- уравновесяване на налягането чрез капиляри; дясно- 

уравновесяване чрез отвори. 

 За предлаганата тук система се предполага, че метод за уравновесяване на налягането по подобие на [39] 

ще бъде изследван експериментално и прилаган. Така, за целите на настоящото изследване, вътрешните 

натоварвания на газовото пространство могат да се пренебрегват. 

V.2.2.3. Изследване за равномерно разпределен площен товар (вятър). 

 От най- голямо значение за общата приложимост на предложената система, и съответно за настоящето 

изследване, са деформируемостта на разглеждания елемент и нивата на напреженията в стъклените елементи. 

Избрани резултати от изследванията при пълно натоварване за трите различни модела са представени графично на 

следващите фигури. 

• Модел 1: 

 

Фигура V.16. Модел 1: Нормални напрежения в напречното сечение на анализирания фрагмент, MPa. 
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Фигура V.17. Модел 1: Премествания при пълно натоварване, mm. 

 От представените фигури е видно, че при приетия модел фрагментът работи като двустранно подпряно 

поле. 

 Ламинираното стъкло, при изследваните температура и времетраене на натоварването, има поведение- 

близко до това на монолитно стъкло (коефициент за предаване на срязване , съгласно [8]). 

 Полученото максимално преместване  отговаря на относително преместване 
+

���
. В момента не 

съществува единно приета максимална стойност на преместването за двустранно (или клонящи към двустранно) 

подпрени стъклопакети. Немският стандарт DIN 18008-2:2010-12 препоръчва общото 
9

���
, [40]. Помастоящем 

заменените норми, също от Германия- TRLV, препоръчват същата стойност 
9

���
, конкретно за двустранно подпрени 

стъклопакети, [35]. 

• Модел 2: 

 

Фигура V.18. Модел 2: Премествания при пълно натоварване, mm. 

 При модел 2 е отчетена огъвната коравина на външния дистанционер. При това се вижда, как поведението 

на фрагмента, по отношение както на преместванията, така и на напреженията, заема междинно положение между 

двустранно подпряно поле и четиристранно подпряно поле, вж Фигура V.19. При това напреженията във фрагмента 

са по- ниски и максималното преместване (което е по- близко до очакваното в действителност) е значително по- 

малко. 
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Фигура V.19. Съпоставка на деформираната форма на Модел 1 (ляво) и Модел 2 (дясно) в средната зона на 

изследвания фрагмент. 

• Модел 3: 

 

Фигура V.20. Модел 3: Премествания при пълно натоварване, mm. 

 При модел 3 е отчетено приблизително предаването на срязване между отделните компоненти на 

фрагмента. Това допълнително намалява изчислените премествания с приблизително 9% спрямо модел 2. Предвид 

неголямата полза и необходимото усложняване на изчислителния модел, може да се препоръча ефектът от 

предаване на срязването да се пренебрегва, в полза на сигурността (подобно на конвенционалните конструкции). 

V.2.2.4. Предложение за приблизително ръчно решение и съпоставка на резултатите. 

 Предложеното тук решение е базирано на предпоставка за изключване товарите на газовото пространство 

(допуска се, че е предвидено освобождаване на налягането в критичната външна камера) и решението е само за 

ветрово въздействие, което по презумция е меродавно. 

 Моделът се базира на предпоставка за взаимно поемане на товара от всички компоненти, пропорционално 

на техния принос към общата коравина на елемента. При това се приема, че отделните стъкла и алуминиеви 

профили работят като двустранно подпрени. Предаването на срязване между компонентите се пренебрегва в полза 

на сигурността. 

 Така за общата коравина 686�9на огъване на елемента може да се запише: 

686�9 S9��� S9���,#

#

�9 �9 

 Натоварването за изчисляване напреженията в i-тото стъкло от елемента може да се представи като: 

#
S9��� S9���,#

686�9
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 Съответното площно натоварване върху всеки от дистанционерите е: 

�9
�9 �9

686�9

	 

 За общото валидиране на предложения модел, е изследван елемент със същите условия както при модели 

1,2 и 3, вж Фигура V.12. 

 Ефективната дебелина на вътрешното ламинирано стъкло може да се изчисли съгласно [8] и Фигура V.13: 
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 Инерционните моменти на отделните стъклени слоеве (в ред отвън навътре) са: 
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 Общата коравина на целия елемент се получава: 
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 Преместването в средата на отвора от ветрово въздействие при статическа схема проста греда: 
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 Припадащото се натоварване, действащо върху външното стъкло (използвано за сравнение) е: 
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 За максималните напрежения може да се запише: 
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 Съпоставка на получените резултати по числен път и чрез приближеното решение е представена в 

следващата таблица. 
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Таблица V.5. Съпоставка между предложените ръчно и числовите решения. 

Резултат Ръчно решение 

 

Модел 1 

 

Модел 2 Модел 3 

Максимално 
нормално 

напрежение, MPa 

7,3 10,3 5,3 6,3 

Максимално 
преместване, mm 

21,1 26,3 18,6 17,1 

 От Таблица V.5 е видно, че резултатите от всички решения са допустими за разгледания фрагмент. 

Предложеното приблизително решение очаквано е сходно с Модел 2 и дава достатъчно консервативни резултати, 

които могат да се използват при предварително планиране. С оглед оптималното използване на материалите се 

препоръчва използването на по- реалистичните модели 2 и 3 в по- напредналата фаза на проектиране. 

V.2.3. Изводи и насоки за допълнителни изследвания. 

 Благодарение на направените теоретични изследвания могат да се направят следните изводи: 

• Предложената система за елементни фасади с ограничено използване на метал е приложима; 

• Коравината на системата за поемане на хоризонтални въздействия е вродено значителна, благодарение 

на приноса на три индивидуални стъкла и широк алуминиев дистанционер; 

• Употребата на кораво фолио за ламинирано вътрешно стъкло е с много голям принос за коравината и 

съществена характеристика на системата; 

• Увеличената дебелина на стъклата спрямо конвенционалните системи е значителна, но не може да 

доведе до драматично оскъпяване, тъй като площният принос на различни покрития при стъклопакетите 

е по- съществен, отколкото тяхната дебелина; 

• Характерният троен стъклопакет може да се изследва с различна степен на точност, като се препоръчва 

ръчно и окончателно числово решение с отчитане огъвната коравина на дистанционера; 

• Предаването на срязване между стъклата и алуминиевия дистанционер не води до съществено 

увеличаване на коравината, поради което може да се пренебрегва в полза на сигурността; 

• Очакваните напрежения и деформации от вътрешно налягане са значителни и е предвидено те да бъдат 

намалени драстично чрез мерки за уравновесяване на налягането. 

 С цел прилагането на предложената система е необходимо да се направят допълнителни изследвания като: 

• Необходимо е пълно изпитване на системата съгласно действащите европейски процедури и/или CWCT- 

изпитване на ветрово въздействие, водо- и въздухоплътност, ударно въздействие и други; 

• Необходимо е допълнително изпитване в климатична камера с оглед намиране на най- оптималните 

методи и продукти за уравновесяване вътрешното налягане в широката външна камера на стъклопакета; 

• Необходимо е строително- физично изследване- изчисляване и доказване на коефициенти на 

топлопреминаване, анализ на риска и очакваната честота на поява на конденз и анализ на специфичните 

проблеми и решения при различни географски райони; 

• Необходимо е разработването на допълнителни детайли и компоненти с практическо значение- 

интегриране на отваряеми части, архитектурни окрашателства, направа на варианти с по- ниска или по- 

висока степен на топлоизолация; 

• Направа на допълнителни изследвания- акустични, за пожарозащитни свойства и други. 
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Научни и научно- приложни приноси. 

1. Направен е подробен и задълбочен анализ на особеностите на стъклото като конструктивен материал, 

подпомагащ развитието на инженерния подход в проектирането на стъклени елементи. 

2. Предложени са подходящи теоретични модели за изчисляване на ОКСА, почиващи на теоретични изследвания и 

налични непроучени експериментални данни. 

3. Направена е оценка на влиянието на стъклото върху общата коравина на ограждащи конструкции и са 

предложени методи за отчитането му. 

4. Направени са изводи за меродавността на крайните и експлоатационни гранични състояния при конвенционални 

ограждащи конструкции от стъкло и алуминий. 

5. Направен е продробен анализ на поемането на премествания на основната конструкция в остъклени ограждащи 

конструкции и е разработена методика за практическо приложение. 

6. Разработена е оригинална концепция за комбинирани елементи от стъкло и алуминий. 

7. Разработена и задълбочено изследвана е нова оригинална концепция за елементна фасада с ограничено 

използване на метал. 

Насоки за бъдещи изследвания. 

1. Изследване на ограждащи конструкции от стъкло и алуминий за особени въздействия- сеизмично въздействие, 

взривно въздействие. 

2. Експериментално изследване на оригинално решение за елементна фасада с ограничено използване на метал. 

Публикации, свързани с темата на дисертацията. 

1. Трифонов, С. Ограждащи конструкции от стъкло и алуминий. Обзор на областта и тематика за бъдещи 

изследвания. XI Международна Научна Конференция ВСУ‘2011. 

2. Dakov, D.; Trifonov S. Bonded Glass- Aluminum Composite Members. A New Solution to Large Span Building Enclosures. 

International Jubilee Conference UACEG 2012: Science and Practice. 

3. Trifonov S.; Dakov D. Accommodation of Structural Movement in Glass- Aluminium Curtain Walls. Czech Journal of Civil 

Engineering 2015/1. 

4. Trifonov St. Unitised Glass Facades with Limited Utilization of Metal. International Jubilee Conference “75th Anniversary 
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