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ЕДИНИЧЕН ЦЕНТРИЧНО НАТОВАРЕН 
СТОМАНОБЕТОНЕН ФУНДАМЕНТ 

 
1. Статическа схема и общи положения 
Най-често използваните стоманобетонни единични фундаменти са едностъпал-

ните, двустъпалните и пирамидалните. 
Стоманобетонните единични фундаменти се решават като четиристранна кон-

зола, запъната в ръбовете на колоната. При липса на огъващи моменти дължината 
на конзолата в двете взаимноперпендикулярни направления се приема еднаква. 

 
При едни и същи условия с най-малка височина се получават едностъпалните 

фундаменти. Те са и най-удобни за изпълнение. Армировката им обаче е относи-
телно по-голяма. 

Двустъпалните фундаменти са с най-нисък разход на стомана.  
Минималната дълбочина на фундиране се определя от дълбочината на замръз-

ване на почвата (80 ÷ 100 сm за климатични условия на територията на Република 
България). 

Основно изискване е наличието на достатъчно бетонно покритие на армировка-
та. Под основната плоскост задължително се изпълнява подложен бетон с мини-
мална дебелина от 10 cm. 

2. Натоварване (товарни въздействия) 
Основното натоварване върху фундамента е действащата в колоната макси-

мална нормална сила на горен ръб фундамент. Нейната характеристична стойност е 
NEd,k, a изчислителната – NEd. 

Меродавна е II група гранични състояния и по-точно слягането на почвата под 
основната плоскост. Директното му изчисляване се избягва чрез доказване, че нор-
мативната почвена реакция σgr,k е по-малка или равна на изчислителното почвено 
натоварване R0. 

Стойността на σgr,k се определя за характеристичното, брутно натоварване на 
основната плоскост и при предпоставката за линейно разпределение на земната ре-
акция. 

За да се получи натоварването за основната плоскост на фундамента е необхо-
димо предварително да се прогнозира дълбочината H1 за да се определи теглото на 
фундамента и на засипката над него. Като първа итерация характеристичната му 
стойност може да се приеме приблизително:  

( ) [kN]20,015,0, kkf NG ÷= . 
или да се пресметне по: 

[kN]11, HBLHAG ffmfmkf γγ == , 

където γm = 20÷22 kN/m3 е усреднено обемно тегло на фундамента и засипката над 
него. 

Следователно действащата характеристична нормална сила в основната плос-
кост на фундамента се получава: 
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 [kN],, kfkkf GNN += . 

3. Определяне размерите на основната плоскост 
Размерите на основната плоскост на фундамента се извършва с действащите ха-

рактеристични стойности на въздействията. 
Основното уравнение за определяне размерите на основната плоскост се полу-

чава чрез доказване, че нормативната почвена реакция σgr,k е по-малка или равна на 
изчислителното почвено натоварване R0 (дадено по задание): 
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Размерите на основната плоскост се приемат кратни на 5 cm, като се спазва и 
земно-механичното условие – 5,1≤ff BL  

4. Оразмеряване тялото на фундамента 
Височината на фундамента се определя чрез приетите размери на основната 

плоскост на фундамента и като се използва изчислителната стойност на действаща-
та нормална сила в колоната. При определяне на действащата изчислителна почве-
на реакция под основната плоскост не се отчита собственото тегло на фундамента и 
засипката върху него: 
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4.1. Определяне на полезната височина на фундамента от условието бетона 
сам да поеме напреженията на срязване при продънване за сеченията непосредст-
вено до колоната  

 
Оразмерителното условие е срязващата сила, действаща в сечението непосредс-

твено до колоната, да е по-малка или равна на максималната носимоспособност на 
стоманобетона на срязване при продънване: 

( ) 30max, ckRdgrccfEd fduVhbAV νσ =≤−= , 
където 
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− ν е коефициент, отчитащ наличието на пукнатини, причинени от срязващите 
напрежения в тялото на фундамента и се определя по ( )25016,0 ckf−=ν ; 

− u0 e периметър на напречното сечение на колоната – ( )cc bhu += 20 ; 
− d e усреднената полезна височина на фундамента – ( ) 221 ddd += ; 
− hc и bc са размерите на напречното сечение на колоната, която се явява и то-

варната площ на фундамента. 
Следователно за усреднената полезна височина на фундамента се получава: 
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Откъдето височината на едностъпалния фундамент се получава: 
[mm]φ++≥ nomf cdh , 

където номиналното бетонно покритие при наличие на подложен бетон под основ-
ната плоскост на фундамента се приема mm45=nomc , а диаметъра на носещата 
армировка може първоначално да се приеме mm20=φ . 

4.2. Определяне площта на необходимата опънна армировка в основната плос-
кост на фундамента. 

Носещата армировка на фундамента се определя от огъващите моменти, дейст-
ващи в четиристранната конзола, запъната в ръбовете на колоната. За опростяване 
на изчисленията те се определят от натоварването им с равномерно разпределения 
товар от изчислителния реактивен натиск на почвата σgr, като максималните им 
стойност за един линеен метър при еднаква дължина на конзолните участъци е: 
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Носещата опънна армировка се определя аналогично на оразмеряването на пло-
честите елементи като в полза на сигурността полезната височина се приема като за 
втори ред армировка – [mm]755,12 −≈−−== fnomf hchdd φ . Широчината се 
приема b = 100 mm: 

1) Определя се коефициента 2
max

bdf
M

cd

Ed
M =α ; 

2) Проверява се условието 295,0, =≤ balMM αα и ако не е изпълнено се увели-
чава височината на фундамента; 

3) Определя се относителната височина на натисковата зона: 
( )Mdx αξ 21125,1 −−== ; 

4) Определя се необходимата площ на опънната армировка от: 
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5) Сравнява се дали получената армировка е по-голяма от минималната 
{ } ;0013,0;26,0maxmin, bdffAA ykctmss =≥  

6) Проверява се получения коефициент на армиране ( );bdAs=ρ като за фун-
даменти се препоръчва %25,0≤ρ . При %25,0>ρ е необходимо да се увеличи ви-
сочината на фундамента. 

7) Избира се площта на напречното сечение на носещата армировка и се опре-
деля бройката им за един линеен метър, както и разстоянието между тях: 

1φs

s
s A

A
n = [бр./m'];              [mm]1000

sn
s = . 

8) За разстоянието между армировъчните пръти трябва да е спазено изисква-
нето: 

( )kwfsss =≤≤= maxmin mm100 ; 
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където максималното разстояние между прътите се приема във функция на допус-
тимата широчина на пукнатините wk. При wk ≤ 0,3 mm може да се приеме smax = 200 
mm.  

9) Общия брой на армировъчните пръти в съответното направление се получа-
ва като бройката за един линеен метър се умножи по широчината в съответното 
направление 

1+= xsx BnN    и   1+= fsy LnN . 

4.3. проверка на продънване с отчитане на опънната армировка в основната 
плоскост 

Сечението на фундамента, което следва очертанията на проверявания критичен 
периметър, се нарича критично сечение. Височината на всяко критично сечение, 
ако то се намира в рамките на полезната височина d, се приема равна на d.  

 
При фундаментите проверка на продънване се извършва както за основния кри-

тичен периметър u1, така и за други критични периметри, които като очертание са 
подобни на основния. При тях разстоянието от очертанията на товарната площ на 
фундамента до техния контур, както и дължината им ще означаваме съответно с 

dai 2<  и ,1uui < , където ui е дължината на кой да е друг критичен периметър. 
За да може бетонът в разглежданото критично сечение сам да поеме срязването, 

трябва да е изпълнено условието 
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където  
− ( ) 2

, 2 iiccccinfi aabhbhA π+++= e площта от основната плоскост, попадаща 
вътре в разглеждания критичен периметър; 

− fff BLA =  е площта на основната плоскост на фундамента; 
− ( ) icci abhu π22 ++=  e дължината на разглеждания критичен периметър; 
− fEdgr AN=σ е действащата изчислителна почвена реакция под основ-

ната плоскост на фундамента; 
− ( ) φ−−=+= nomf chddd 215,0  е усреднената полезна височина на фунда-

мента; 
− ( ){ }212331

, 035,0;10012,0max ckckxycRd fkfkv ρ=  е изчислителната стойност на 
носимоспособността на плочата на срязване от продънване за единица дължина от пе-
риметъра на плочата при продънване без напречна армировка в разглежданото критич-
но напречно сечение; 

− ( ) 0,22001 ≤+= dk  е мащабният коефициент; 

− ( ) ,02,0100 2 ≤== dAA sysxyxxy ρρρ  е усредненият коефициент на армира-

не на надлъжната опънна армировка. 
За основния критичен параметър u0,  при който ъгъла на пирамидата на продън-

ване е θ = 26,6º, проверката добива вида: 
( )
( )[ ] cRd
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grinffredEd
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==
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където ( ) ( ) 22
00,0 442 ddbhbhaabhbhA ccccccccinf ππ +++=+++= e площта от ос-

новната плоскост, попадаща вътре в основния критичен периметър. 
Задължително се проверява критичния периметър, разположен на разстояние d 

от ръба на колоната. При него ъгълът на пирамидата на продънване е θ = 45º. 

4.4. Проверка за напречни сили (за срязване в меродавното сечение, намиращо 
се на разстояние d от ръба на колоната). 

 
Извършва се и проверка за напречни сили в сечението, разположено на разстоя-

ние d от ръба на колоната, като трябва да бъде изпълнено условието: 
( ) dBvVdlBV fcrdcRdcfgrEd ,, =≤−=σ , 
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където
 

( ){ }212331
, 035,0;10012,0max ckckxycRd fkfkv ρ=  е изчислителната стойност на 

носимоспособността на плочата на срязване от продънване за единица дължина от пе-
риметъра на плочата при продънване без напречна армировка в разглежданото критич-
но напречно сечение; 

Ако след направените проверки височината на фундамента hf се получи по-
голяма или равна на 80 cm е необходимо фундаментът да се конструира като двус-
тъпален. 

5. Проверка на напреженията в земната основа след уточняване габаритите 
на единичния фундамент 

С определените вече габарити на фундаментното тяло се определя точно него-
вото тегло и засипката върху него и се проверяват отново напреженията в земната 
основа под основната плоскост: 
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6. Изчислителна проверка за носимоспособността на земната основа под 
основната плоскост на фундамента 

Тази проверка се извършва при вече определените размери на фундамента Lf, Bf, 
hf  и получената дълбочина на фундиране H1. Приема се че имаме дренирани поч-
вени условия и наличие на само един почвен пласт до котата на фундиране. В този 
случай носещата способност на земната основа е 

( )γγγ
γ

sNBsNqsNcAR fqqccf
R

d ′+′+′= 5,01 . 

където: 
− 4,1=Rγ  е частен коефициент за носимоспособност; 
− c′  e кохезия на почвения пласт, в който е извършено фундирането. В курсо-

вия проект се приема MPa002,0010,0 ÷=′c ; 
− γ ′  e изчислително ефективно обемно тегло на почвата под котата на фунди-

ране 3kN/m2010 ÷=′γ ; 
− q′  e изчислително ефективно напрежение от геоложки товар (теглото на поч-

вените пластове) на нивото на основната плоскост на фундамента – γ ′=′ 1Hq ; 

− ϕ′  e ъгъл на якостта на срязване (на вътрешно триене) – o2515 ÷=′ϕ ; 
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Носещата способност на земната основа под основната плоскост на фундамента 
се счита за осигурена, ако е изпълнено условието 

dfkEdEdf RGNN ≤+= ,, 35,1 . 
Ако условието не е изпълнено, се увеличават размерите на основната плоскост, 

като изчислението се повтаря. Увеличените размери на основната плоскост трябва 
да изпълняват следните две изисквания: 

− конзолните излизания на фундамента извън контура на колоната в двете нап-
равления трябва да останат равни; 

− отношението на размерите на основната плоскост се запазва 5,1≤ff BL . 
 

 
 

7. Конструиране на фундамента 
Конструирането на фундамента се прави в мащаб М1:25. Необходимо е избра-
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ната височина да е по-голяма от дължината lbd на закотвяне на носещата армировка 
от колоната без да се включва дължината на крачето.  

Свързването на колоната с фундамента се осигурява с надлъжна армировка (фу-
сове), която по брой и диаметър се приема както армировката в колоната на ниво 
горен ръб фундамент. За осигуряване проектното положение на фусовите пръти се 
предвиждат конструктивни стремена през разстояние 25÷30 сm и минимум 3 броя. 
Техните размери са по-малки с по два диаметъра на надлъжната армировка за да не 
се налага да бъдат заготвени с огъвки. Дължината на хоризонталното им краче се 
приеме 10÷20 сm в зависимост от диаметъра на пръта. 

Снаждането фусовите пръти от фундамента с армировката от колоната е анало-
гично на това при колоните в етажните нива. 

По експериментални изследвания е установено, че при натоварването от коло-
ната във фундамента се създава сводово действие в двете направления, хоризонтал-
ните сили от което се поемат от опънната армировка. Тази армировка трябва да се 
закотви в краищата като се конструира с крачета с минимална височина 20 cm. 

 


