
ВЪПРОС 13. ДИНАМИКА НА РЕАЛЕН 

ФЛУИД В СТРОИТЕЛСТВОТО. 

ТОЧКА НА ЗАПРИЩВАНЕ.

РАЗДЕЛИТЕЛНА ПОВЪРХНОСТ И 

ВИХРООБРАЗУВАНЕ. 

ОТКЪСВАНЕ НА ТЕЧЕНИЕТО. 

АЕРОДИНАМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ. 

ВЯТЪРА КАТО МЕТЕОРОЛОГИЧНО 

ЯВЛЕНИЕ. 

СТАТИЧНО И ДИНАМИЧНО ВЕТРОВО 

НАТОВАРВАНЕ. 

АЕРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ И ГРАДСКИ 

РАЙОНИ.



I. ТОЧКА НА ЗАПРИЩВАНЕ
1.Определение: Заприщване на флуид означава въздаване на препятствия

срещу движението му до окончателното му спиране. То може да е пълно

когато скоростта на целия флуид стане нула (язовирни стени и бентове)

или частично когато се създава от тяло намиращо се във флуида.

2.Точка на заприщване Точка от тялото (съществува винаги) в която токовата

линия от полето на скоростите е перпендикулярна на тялото. Там става

раздвояване на токовата линия и тръгва да обтича тялото от двете страни.

Това е възможно само ако vA=0. Ако тялото е с крайни размери то винаги

съществуват две точки на заприщване в предната и задната част.
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Поради високото налягане са увеличава въздухопроницаемостта в тази точка.

3. Препоръки за строително проектиране:

а/не се разполагат помещения с повишени изисквания за

въздухонепроницаемост.

б/повишени изисквания за уплътняване на фугите между строителните

елементи

Ефект на Вентури. Когато единн въздушен поток обтича строителни съ-

оръжения (сгради), в местата, където той се стеснява, скоростта на въздуха  

 
нараства и движението е ускорително (фиг.43.1а), а в местата, където той се 

разширява, скоростта отслабва и движението е закъснително (фиг.43.1 б). При 

преобладаваща известна посока на вятъра в дадено населено място, така-ва 

градоустройствена ситуация допринася за значително нарастване на ско-

ростта на въздушните течения дори и при слаб вятър. 



II. РАЗДЕЛИТЕЛНА ПОВЪРХНОСТ 

И ВИХРОБРАЗУВАНЕ
1.Определение: Имаме обтичане на остър ръб от две ламинарни флуидни

течения с различни скорости но с еднакви посоки (едното може да е в
покой)

След ръба теченията се движат успоредно като мислената линия която ги
разделя се нарича РАЗДЕЛИТЕЛНА ПОВЪРХНОСТ. Имаме скок на
скоростния профил при разделителната повърхност. Имаме значителен
градиент на скоростта и възникват значителни сили на вътрешно
триене. Поради разликите в скоростите от двете стани на
разделителната повърхност възникват значителни напречни сили което
прави разделителната повърхност неустойчива. Тя започва да се
нагъва и в последствие се разпада което води до смесването на двете
течения и турболизиране на флуидната маса.



ТУРБОЛЕТНОСТ, КОЯТО СЕ ДЪЛЖИ НА РАЗПАДЕ НА ГРАНИЧНА ПОВЪРХНОСТ

МЕЖДУ ДВА СЛОЯ СЕ НАРИЧА СВОБОДНА.

Пример. Обтичане на остър планински връх от въздушно течение.

- въздуха от подветрения склон е в покой

- възниква разделителна повърхност която се простира на десетки километри

(поради големите размери на разделителното тяло)

- разликата в наляганията води до образуване на обратни и възходящи

течения.

Образуване на разделителна повърхност и нейното разпадане с

вихрообразуване е важно при:

а/ комини на промишлени предприятия. Явлението играе основна роля при

отвеждането или задържането на димните частици от и на промишлените

площадки.

б/ силно изразените зони на образуване на разделителни повърхнини са

причина за допълнително охлаждане на подветрените стени както и

разнасяне на прах и отпадъци по вертикала откъм подветрената страна



III.ОТКЪСВАНЕ НА ТЕЧЕНИЕТО
1.Граничен слой. Дадено ламинарно въздушно течение обтича страна на тяло

-към повърхността на тялото прилепват частици от вискозния флуид като се
образува ГРАНИЧЕН СЛОЙ с дебелина δ в който имаме значителен гра-
диент на скоростта dV/dy.

-тялото с обвиващия граничен слой образуват ново ефективно тяло,което се
обтича от идеален флуид.

-скоростта на флуида в граничния слой е по-ниска от скоростта на външния
флуид.

-повишаващото се налягане зад тялото може да преустанови движението на
по-бавните и дори да ги накара да се движат в обратна посока частици
образува се ЛИНИЯ НА НУЛЕВАТА СКОРОСТ.

-под линия на нулевата скорост възниква ОБРАТНО ТЕЧЕНИЕ което води до
нарастване на дебелината δ на граничния слой и до откъсване на потока
от тяло (ВЪЗНИКВА ОБЛАСТ НА ТЪРБОЛЕНТНО ВИХРОВО ДВИЖЕНИЕ)



ТОЗИ ВИД ТУРБОЛЕТНОСТ СЕ НАРИЧА СТЕННА.

- Зависи от грапавостта на стената.

- Острозъбото начало също благоприятства турбулизацията на граничния

слой.

- Дебелината н слоя зависи много от размерите на повърхността и може да

достигне до десетки и стотици километри.

За строителната динамика интерес представлява атмосферния граничен слой

най-близко разположен до земята (до 1000м). Този слой е силно

турбулентен поради неравностите на постилащата повърхност.

2. Влияние на метеорологичните фактори на турбулизирането на

атмосферния граничен слой.

Поради денонощния ход на температурата, налягането, скоростта на вятъра и

влажността се наблюдават т.нар. инверсии във вертикалната

стратификация на въздуха. Те са причина за вертикални турбулентни

размествания на атмосферата и в градските райони причинява СМОГ.



3.Течение в силно разширяващо се сечение.

Имаме закъснително движение на флуида в тази конфигурация имаме
положителен градиент на налягането. Силите на нормален натиск действат
срещу движението на частиците намалявайки кинетичната им енергии Ек.
Частиците от граничния слой изчерпват кинетичната си енергия и спират
да се движат и започват да се движат в обратна посока като образуват
клин отделящ основното течение от обтечената страна. В следствие на
разликата в скоростите на частиците от клина и основния поток възниква
разделителна повърхност. Тя е силно неустойчива и се разпада на вихри.

ОТКЪСВАНЕТО НА ТЕЧЕНИЕТО Е НЕЖЕЛАН ЕФЕКТ В СТРОИТЕЛСТВОТО,
ЗАЩОТО Е СВЪРЗАНО С ВИХРООБРАЗУВАНЕ.

Такива случаи се наблюдават при ВХОДОВЕ, КОЗИРКИ НА ВХОДОВЕ,
БАЛКОНИ ИЛИ СТЪПАЛОВИДНИ ЕЛЕМЕНТИ разположени откъм
наветрената стена

ПРЕПОРЪКИ: -ДА СЕ ЗАВЪРТЯТ СГРАДИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ПОСОКА НА ВЯТЪРА.

-ДА СЕ ЗАМЕНЯТ ВХОДНИТЕ КОЗИРКИ С ВЕТРОБРАНИ А БАЛКОНИТЕ С
ЛОДЖИИ



IV. АЕРОДИНАМИЧНИ КАНАЛИ

Строителните съоръжение с големите си размери и остри ръбове са лошо

обтекаеми тела със силно изразени зони на откъсване, вихрообразуване и

обратни течения. Теоретични изчисления са безсилни и се правят моделни

изследвания в аеродинамични канали. Това са тръби в които се движи

принудено въздушен поток. Тялото се поставя неподвижно и се отчитат

различните характеристики на потока идействието му върху потока.

а/видове канали

Канал на АЙФЕЛ Канал на ГЬОТИНГЕН

б/моделиране на явлението –извършва се върху модел с подходящ мащаб

Размерните физични величини се обединяват в безразмерни комлекси-

обобщени променливи, определящи връзката между тях За да имаме

съответствие с реалните обекти трябва да имаме: ГЕОМЕТРИЧНО,

КИНЕМАТИЧНИ И ДИНАМИЧНО ПОДОБИЕ



-геометрично подобие: пропорционалност между размерите, равенство между

съответните ъгли и относителна грапавост

-кинематично подобие: подобие на скоростните полета и турболетността

-динамично подобие: силите действащи на макета са толкова пъти по-малки

коклкото макета е по-малък от реалния обект. Отношението на инерчните

сили към еластичните твябва да е едно и също.

обектмакет
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V. ВЯТЪРА КАТО 

МЕТЕОРОЛОГИЧНО ЯВЛЕНИЕ

Разликата в баланса на слънчевата енергия падаща върху отделни региони на

земята, вида на подложната повърхност и денонощното въртене на

земята води до глобално различие в налягането. Това от своя страна

води до атмосферна циркулация т.е образува се ВЯТЪР.

1.Определение: КВАЗИСТАЦИОНАРНО, НЕДЕФИНИРАНО В ПРОСТРАНСТВО-

ТО И ВРЕМЕТО ТУРБОЛЕНТНО ТЕЧЕНИЕ С ПУЛСАЦИИ НА НАЛЯГАНЕТО

И НА ГОЛЕМИНАТА И ПОСОКАТА НА СКОРОСТТА.

Вятърът е непрекъсната случайна величина която се характеризира с

постоянна и флуктуационна част. Моментните пориви могат да

превишават значително усреднената стойност на база денонощие,

седмица, месец или година.

2. Местна характеристика:

а/умерени географски ширини на северното полукълбо

б/вятъра се определя от баричните системи формирани в Атлантиче-

ския океан и в Средиземно море. Преобладава W-NW пренос.

в/урографски особености: ролята на местния релеф до поява на местни

ветрове: “БОРА”, “ФЬОН”.

г/наличие на ЧЕРНО МОРЕ –по деноночен ход се образува “БРИЗ”



СКАЛА НА БОФОРТ



д/ по денонощен ход за равнинната част на България максимални стойности

на вятъра е в часовете (11-15часа) поради слънчевата радиация, а

минимална през нощта и ранните сутрешни часове.

е/ През зимата (декември-февруари) вятъра се усилва до максимална

стойност, а през лятото (юли-септември) до минимален.

3. Формула за скоростта на вятъра.

Първи член е средната скорост на вятъра усреднен по достатъчно голям

интервал от време.

Втори член е пулсационно-флуктоационната компонента на скоростта

наречена ПУЛСАЦИЯ. Разсейването на стойности по пулсации се определя

от ЗАКОАНА НА ГАУС.

4. Вятър и градски райони. Високите сгради и гъстото застрояване в

градските райони е причина за увеличаване на турболетността на

въздушния поток в приземния слой.

а/борба с пориви на вятъра:

-покриване на пасажи и тротоари

-създаване на пояси от вечно зелени дървета

-стъпалообразно застрояване

-създаване на пробиви над върви и втори етаж

vvv
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VI.СТАТИЧНО И ДИНАМИЧНО 

ВЕТРОВО НАЛЯГАНЕ
Въздушния поток създава допълнително натоварване на сградите и те трябва

да се осигуряват срещу това натоварване.

1. Видове ветрово натоварване:

а/статична компонента: продължително действащ скоростен напор и се

отчита на базата на въведени норми по БДС.

б/динамична компонента се определя пулсиращо ветрово натоварване на

високи сгради.

2. Статично натоварване. При ниските сгради имаме голямо затихване на

трептенията и висока собствена честота и затова се натоварват само

статично. Резултантното натоварване е сума от моментните натоварвания,

които се част от общия скоростен поток

Р0-атмосферно налягане; Р-налягане на напор; Ср-аеродинамични коефициенти

ρ- плътност на въздушния поток; Vо-скорост на потока.

За наветрена стена

За подветрената стена
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Ср- са дадени в нормите по БДС и са експериментално определени в аероди-

намични канали.

4. Динамично натоварване: При високи сгради над 40метра и съоръжение с

голяма дължина като висящи покриви, мостове и естакади т.е. тела с

голямо челно съпротивление, трябва да се отчете динамичната

съставяща, дължаща се на пулсации и откъсване на течения с

вихрообразуване. Може да се наблюдават разонансни явления пагубни за

строителните конструкции със ниска сабствена честота на трептение

Т0=0,25s.
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VII.АЕРАЦИЯ НА ПРОМИШНЕНИ И 

ГРАДСКИ РАЙОНИ

Върху състоянието на въздушната среда основна роля играе начина на

застрояване, геометрията на сградите и комините.

1. Основни съвети и изисквания:

а/ при преобладаваща посока на вятъра е целесъобразно изграждането на

удължена промишлена площадка, ориентирана перпендикулярно на това

направление като сградите са успоредни една на друга или са не неголям

ъгъл

б/ най-ниските сгради се поставят на наветрената страна, а по-високите и

комините на подветрената. Така става пряко преминаване на въздушното

течение по формираните аерационни коридори.

в/ ако липсва преобладаваща посока на вятъра по-високите сгради се

разполагат към центъра на промишлената площадка

Съвременните тенденции към високо и гъсто застрояване на централните

части води до формиране на дълбоки улични каньони. Там се образуват

затворени вихрови зони и престояване и замърсяване на въздушната

маса. Тази маса се отнася трудно.

а/ зависимост на проветряването на градски части от релефа – котловини.



В котловините се изграждат водни и горски пояси за пречистване на въздуха.

Не трябва да се презастрояват склоновете, за да се улесни достъпа на свеж

въздух.

2. Градоустройствени решения за подобрение на микроклимата:

а/ оформяне на широки булеварди по посока на преобладаващите

въздушни течения.

б/ при групов ансамбъл от сгради да се избягва формирането на

непроветряеми пространства.

в/ моделиране на терена използвайки естествено създадени и изкуствени

насипи.


