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I. Общи положения. Цели и задачи 

1 Общи положения 

1.1 Въведение в едропанелното строителство 

Първите едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) в България се построени през 1958г., 

като експериментални по проекти на колектив от НИСИ и НипроИТИС с ръководител 

проф.Г.Бранков. След натрупания опит от първите ЕПЖС през 1962г. се възлага на НипроИТИС, 

Главпроект и Софпроект изработването  на Обединена номенклатура 2-63 от 4 до 6 етажа за 

сеизмични и несеизмични райони с надлъжни междуосия на 3.60m и с напречно междуосие 

2x5.10m. На базата на 2-63 от Софпроект е разработена Бс-VIII-Сф на 8 етажа за сеизмични 

райони. През 1964г. започва производството на 8-етажни ЕПЖС по номенклатура Бс-2-64 на 

НипроИТИС. 

През 1969г. в Софпроект започва разработката на Номенклатура за ЕПЖС със сигнатура 

Бс-69-Сф, а от 1972г. започва масовото й прилагане. Това е най-разпространената 

номенклатура, по която е строено в гр.София. Построени са над 3500 броя секции. Тя 

непрекъснато е допълвана с нови блок-секции (Бс-69-Сф  УД83, УД85), както и с каталози за 

детски градини, работнически и студентски общежития. Характерно за Бс-69-Сф е появата на 

лоджия (вътрешен балкон) и етажност от 5 до 9 етажа. 

1.2 Конструкция на ЕПЖС 

ЕПЖС в гр.София са с плоско фундиране, като масово основите са монолитно изпълнени 

ивични фундаменти върху подложен бетон. Стените в сутерена са монолитни стоманобетонни. 

Разработени са типови проектни решения за фундирането и има експериментално изпълнени 

сгради със сглобяем нулев цикъл. 

Стенните панели са с размери на стая – с етажна височина и дължина равна на 

разстоянието между две оси в план (Фиг.1.1). Вътрешните носещи стенни панели са с 

дебелини: 

 18cm от сгуробетон с марка B7.5 (75kg/cm2) – за първите 4-етажни ЕПЖС в ж.к. 

Толстой; 

 14cm от стоманобетон марка B20 (200kg/cm2) – в останалите ЕПЖС; 

Хоризонталните съединения свързват носещите стени по височина и са съставени от 2 

до 4 броя армировъчни пръти от ф16(N14) до ф22(N22) за съединение (дюбел). В номенклатура 

Бс-69-Сф са проектирани дюбели през 120(150)cm на разстояние 60cm от краищата на 

панелите. 

 



Нелинейно поведение на едропанелни конструкции УАСГ-2015г. 

Автореферат 
 

2  инж. Радослав Орлинов 

 

 

Фиг.1.1. Кофражен и армировъчен плане на панелна стена с отвор[2] 

1.3 Съединения в едропанелните сгради 

 Съединенията в едропанелните сгради свързват отделните елементи в единна 

пространствена конструкция и осигуряват съвместната им работа при поемането на 

вертикалните и хоризонталните натоварвания, като осигуряват необходимата якост, коравина, 

устойчивост и дълготрайност на цялата конструкция. На Фиг.1.2 е дадено хоризонтално 

панелно съединение за връзка между стенните панели на ниво етажна плоча. Панелните стени 

са специално клиновидно оформени за по-лесен монтаж, като и в същото време се увеличава 

носещата способност на срязване. Съединенията представени на Фиг.1.2 и Фиг.1.3 са 

използвани в номенклатура БС-69-Сф за едропанелни сгради в България. Технологията на 

изграждане е заваряване на преминаващата вертикална армировка и замонолитване. 
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Фиг.1.2. Хоризонтално панелно съединение – връзка на вътрешни стени [2]  

 

Фиг.1.3. Вертикално панелно съединение [5] 
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1.4 Поведение на едропанелни конструкции 

Предварително изготвените панели притежават доста различно поведение от монолитно 

излетите стени. Главната разлика е поради наличието на съединения в едропанелните сгради. 

Хоризонталните връзки са слабите места при поемането на натискови и срязващи сили, което е 

предпоставка за образуване на пластични деформации именно там. Съединенията 

контролират поведението на цялата стенна конструкция. Нивото на максимална 

носимоспособност трябва да бъде балансирано с възможност за достатъчна деформативност, 

за да се позволи циклична работа преди разрушение. 

 Има два принципни механизма на взаимодействие между стенните панели - „срязване“ 

(shear slip) и „пластична ротация“ или “завъртане“ (rocking). Завъртането (rocking) описва 

ротацията на целия панел вследствие на външна хоризонтална сила, което предизвиква 

отваряне и затваряне в местата на хоризонталните съединения. Поради тези знакопроменливи 

локални деформации в зоните на връзките, панелите се завъртат един спрямо друг. 

 

Фиг.1.4. Механизми на поведение на едропанелни стени 

 Пластичната ротация се появява при прилагане на хоризонтален товар на носеща стена, 

когато опънните сили в дадено съединение превишат силите от собствено тегло и полезни 

товари. Обикновено не е възможно да се ограничи напълно завъртането в едропанелните 

съединения. Освен това възпрепятстването му може да доведе до влошаващи поведението 

ефекти, тъй като появата на пластична ротация във възлите може значително да редуцира 

усилията в цялата стена. 

 Когато едно съединение се „завърти“ в съседното ще се появят допълнителни усилия. 

Това може да доведе до локални разрушения в ръбовете на панела и смачкване на бетона.

 Според проведените експерименти Clough и Oliva [17] стигат до заключението, че 

механизмът на пластична ротация ефективно изолира панелната стена от движението на 

земната основа. Също така ограничава стойността на срязващата сила, която би се предала на 

панелната стена. По време на ротацията теглото на конструкцията разпределено по височина 



Нелинейно поведение на едропанелни конструкции УАСГ-2015г. 

Автореферат 
 

инж. Радослав Орлинов   5 

 

генерира огъващ момент, обратен по знак на огъващия момент от външно въздействие. От 

друга страна при поява на ротация в най-долното панелно съединение се ограничава 

пластифицирането нагоре по етажите. Така в съединението при основата се появяват най-

големи нееластични деформации. Следователно преминаваща армировка в най-долния етаж 

трябва да бъде добре конструирана, което се потвърждава от скъсването и изкълчването на 

пръти при експерименти. 

 Вторият механизъм „срязване“ (shear slip) представлява трансфера на срязващи сили 

през хоризонталните съединения между панелите. Пренасянето на външните хоризонтални 

сили чрез сили на триене или „зацепване“ и смачкване на съединенията предизвиква 

взаимната транслация на отделните панели. Двата механизма на предаване на силите действат 

едновременно, което предизвиква концентрация на напрежения във възлите и е предпоставка 

за нелинейна работа на съединенията.  

 Според Llorente[10] срязването може да погасява значително количество енергия, като 

по този начин се намаляват усилията в конструкцията по време на сеизмично въздействие. 

Въпреки това Llorente смята срязването за нежелан модел на разрушение, тъй като зависи от 

коефициента на триене между стенните и етажни панели. С всеки следващ цикъл на 

натоварване и разтоварване повърхностите се шлайфат и намаляват коефициента на триене, 

което може да доведе до големи междуетажни премествания. Нарастването на 

междуетажните премествания увеличава моментите от втори ред (P-Delta effects) в панелните 

стени, перпендикулярни на въздействието. 

2 Цели и задачи на дисертационния труд 

Главната цел на дисертационния труд е да се изследва поведението на едропанелни 

конструкции, подложени на сеизмични въздействия. За постигане на целта са формулирани 

средните задачи: 

 Експериментално да се изследва поведението на ключови части от едропанелна 

конструкция 

 Да се предложи детайлен числен микро-модел, подходящ за скалиране на 

резултатите, получени от експерименталните образци, от М1:2 към М1:1 

 Да се предложат числени макромодели на едропанелни съединения, с 

поведение, максимално близко до това на опитните образци 

 Аналитично да се изследват различни конструкции на ЕПЖС, подложени на 

серия от сеизмични въздействия (акселерограми) 

 Да се проследи разпределението на усилията и деформациите в различните 

съединения и стенни панели на аналитичните модели 

 Да се изчисли коефициентът на поведение на всяка от разглежданите 

конструкции и да се анализират различните механизми на разрушение 
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II. Литературен обзор 

Направен е обзор на изследванията и нормативните документи свързани с едропанелните 

сгради и техните съединения. Следват някои от разработките и предписанията. 

1 Draft guide for the design of precast wall connections, CEB[44] 

Едропанелните сгради трябва да се съпротивляват на действието на земетръсните сили 

чрез нелинейно поведение с разсейване на енергията. Активните зони за развитие на местни 

пластични деформации, които от своя страна осигуряват необходимия дуктилитет на сградата 

като цяло, са показани на Фиг. 2.1. 

 

Фиг.2.1. Активни зони при:  а)  стени без отвори с пластично огъване в основата (rocking); 

б) стени с отвори и пластични деформации в щурцовете; 

в) пластични деформации при срязващо хлъзгане на вертикалните съединения между 

стенните панели 

Пластичните деформации в хоризонталните съединения се изключват поради 

наличието на значителни натискови сили – може да се очаква крехко разрушение. Преценява 

се, че евентуални пластични деформации в хоризонтални съединения могат да застрашат 

цялостната устойчивост на сградата. 

2 Експерименти на Bozinovski [11] 

Bozinovski [11] провежда експерименти на двуетажни панелни стени като част от панелна 

конструкция с цел установяване на поведението им при циклично знакопроменливо 

въздействие. Опитните образци са четири броя, изработени в мащаб 1:2. Един образец се 

състои от две панелни стени, свързани с типови съединения помежду си и към фундамент – 

Фиг.2.2.  

От резултатите на Фиг.2.3 се забелязва единен механизъм на поведение. При ниски 

стойности на хоризонталното натоварване панелната стена се държи еластично, подобно на 

монолитно излята стена. С увеличаване на силата се образуват пукнатини в съединението 

между фундамента и първия панел. При последващо увеличаване се появяват пукнатини по 
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краищата на първия панел, съпроводено с провлачване на преминаващата армировка при 

съединенията. Забелязва се увеличаване на пукнатините при опън и пластични деформации в 

бетона при натиск, силно изразени при панелните връзки. 

 

 

Фиг.2.2. Схеми на натоварването и разположение на датчиците [25] 

 

Фиг.2.3. Графика на поведението на образец с висок процент на армиране и нормална сила 
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 Липсата на диагонални пукнатини и ниските напрежения показват, че самите панели 

работят в еластичен стадий дори при големи взаимни премествания. Глобалното поведение на 

изпитваните образци се характеризира като дуктилно – реализирани са големи пластични 

деформации при малки изменения в носещата способност. Оформените клинове в панелните 

стени при съединенията водят до голяма носеща способност на хлъзгане, от което следва 

поява единствено на механизма на пластична ротация /rocking/.  

 Увеличението на натоварването води до отваряне и затваряне на пукнатините между 

панелните съединения. В тези зони преминаващата армировка има големи напрежения и има 

опасност от изкълчване или скъсване. Както се вижда на Фиг.2.3 преминаващата армировка 

води до голяма заградена площ на хистерезисните примки. Това е показател за повишено 

разсейване на сеизмична енергия. Разрушението при преминаващата армировка води и до 

разрушение на цялата панелна стена. 

3 Някои особености при възстановяването и усилването на 

повредени от земетръс стоманобетонни конструкции и 

сгради[6] 

Ограниченият обем на повредени едропанелни сгради през минали земетресения 

показва, че уязвими места за разрушение са предимно областите около съединенията. 

Повредите в тях може да се систематизират по следния начин: 

 образуване на пукнатини в хоризонталните и вертикалните фуги между 

панелите и замонолитващия бетон, като пукнатините в хоризонталните фуги са с 

по-големи размери, отколкото тези във вертикалните фуги и често се 

разпростират по цялата дължина на фугата;  

 при стенни панели се появяват хоризонтални и диагонални пукнатини, които са 

най-изразени около отворите (Фиг.2.4); 

При предварителното обследване от колектив на УАСГ на панелните конструкции в 

гр.Перник след земетресението през май 2012г. се установиха следните повреди: 

 Пукнатини в замонолитващия разтвор между всички панелни елементи 

 Диагонални пукнатини в носещите панелни стени 

 Диагонални пукнатини в щурцовете на носещите панелни стени 

Достига се до извода, че при относителни малки стойности на земното ускорение не 

може да се разчита на неносещите панелни елементи относно коравина на сградата. 

Усилването и възстановяването трябва да се извършат въз основа на задълбочени 

теоретични изследвания и експериментални проверки на опитни образци при условия 

възможно най-близки на тези при сеизмични въздействия с оглед оптимизирано постигане на 

добро съотношение между носеща способност, коравина и дуктилност. Следва да се отбележи, 

че неправилно проведени начини на усилване и възстановяване могат да влошат поведението 

на конструкциите при бъдещи земетресения, като в някои случаи могат да локализират 

повредите в слаби и неподходящи места в конструкцията. 
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Фиг.2.4. Повреди при панелни сгради [6] 

4 Динамично експериментално изследване на ЕПЖС[7] 

Експериментално са изследвани две осеметажни едропанелни сгради от номенклатура БС-

69-Сф в кв. Бъкстон, гр.София. Едната сграда е със сглобяем нулев цикъл, а другата с 

монолитен. Получените форми на трептене не са чисто транслационни и ротационни, но 

означението им съответства на преобладаващата компонента на резултантното движение на 

масите. От съпоставянето на получените динамични характеристики се установява, че двете 

сгради със сглобяем и с монолитен сутерен имат приблизително еднакви периоди и форми на 

трептене. 

Таблица 2.1. Резултати от експериментално определените динамични характеристики[18] 

 

От съпоставянето на получените динамични характеристики се установява, че двете 

сгради със сглобяем и с монолитен сутерен имат приблизително еднакви периоди и форми на 

трептене. Трябва да се отбележи, че изследваните сгради са без настилки и довършителни 

работи. Освен това при изследване на конструкциите с относителни малки динамични сили за 

цялостната коравина допринасят и неносещите стени – фасадни и вътрешни преградни.  
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III. Експериментално изследване 

1 Подготовка на експеримента 

1.1 Стоманен стенд 

За провеждане на изследването е изработен стоманен стенд, съобразен с наличния 

инвентар в Лабораторията по строителни конструкции (Фиг.3.1). Стендът се състои от 

натоварваща греда – в червено, опорни греди – в синьо и поддържаща конструкция – в жълто. 

Всеки един от панелните образци се захваща посредством болтове М24 за стоманените греди. 

Натоварващата греда е ограничена във вертикална посока посредством ролкови лагери, а във 

едното хоризонтално направление се използват тефлонови лагери. По този начин 

единственото позволено движение е в хоризонтална посока, съвпадаща с оста на 

натоварващия цилиндър.  

  

  

Фиг.3.1. Опитна постановка 

Вертикалното натоварване се осъществява от маслен крик и се предава на червената 

греда посредством натоварваща количка. Количката се състои от стоманена плоча с дебелина 

25mm и овални отвори. Осите са съставени от плътно стомана ф20. Използвани са иглени 
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лагери с повишена носимоспособност, поставени в специално изготвени стоманени втулки 

(Фиг.3.2).  

   

Фиг. 3.2. Натоварваща количка за предаване на натисковата нормална сила при Серия Н 

1.2 Стоманобетонни образци 

В експерименталната програма участват 15 броя образци на панелни съединения от 

номенклатура БС-69-Сф. Подбрани са така че да описват работата на едропанелната 

конструкция. Образците са в мащаб 1:2. 

За целта бяха изготвени 30 броя панели с различна конфигурация. Стенните панели са с 

относително висок коефициент на армиране поради техните малки размери. В конкретния 

случай те не отразяват реалното армиране на едропанелна номенклатура. Това е така, защото 

целта на изследването е да проследи поведението на съединенията, а не на стенните панели.  

Панелите служат само за предаване на усилията от стоманения стенд в съединението, като е 

важно да запазят целостта си по време на изпитването.  

Образците на панелни съединения са систематизирани по следния начин: 

1) Образци на хоризонтално едропанелни съединения, изпитвани на срязване: 

 Серия H –> с премиваща армировка 4 пръта N8 от стомана В420, подложени 

на нормална сила от 0 до 8,5t - 6 броя 

2) Образци на хоризонтално едропанелни съединения, изпитвани на опън: 

 Серия Т –> с премиваща армировка 4 пръта N8 от стомана В420 и без 

нормална сила   - 3 броя 

3) Образци на вертикално едропанелни съединения, изпитвани на срязване: 

 Серия V –> с премиваща армировка 2 пръта N8 от стомана В420 и без 

нормална сила   - 6 броя 

След изготвянето отделните стенни панели бяха поставени в проектно положение 

посредством стоманени профили и болтове М24, а преминаващата армировка бе заварена.  
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При подготовката на съединенията за бетониране бяха поставени стоманени пръчки с 

база 120mm и 80mm за проследяване на деформациите в преминаващата армировка (Фиг.3.3). 

Стоманените пръчки бяха предпазени от контакт със замонолитващия бетон по време на 

отливане на съединенията. По този начин бяха изготвени всичките 15 образци на панелни 

съединения (Фиг.3.3) 

 

Фиг.3.3. Подготвено за изливане на бетон съединение от Серия V и бетонирани образци 

2 Провеждане на експеримента 

За целите на изпитването е използван серво-хидравличен цилиндър с максимална сила 

от 100t. По електронен път се задава преместването на цилиндъра и скоростта. Измерването на 

силата се осъществява чрез предварително тариран силомер, прикачен за цилиндъра. 

Деформациите се измерват чрез индуктивни датчици. Всички отчети се взимат автоматично 

чрез електронно-изчислителна техника. Нормалната сила на образци Серия H се реализира 

чрез маслен крик и се измерва посредством допълнителен силомер. 

 

Фиг.3.4. Схеми на видовете изследвани образци на панелни съединения: 

 Серия H (хоризонтално съединение, изпитвано на срязване);  

Серия Т (хоризонтално съединение, изпитвано на опън);  

Серия V (вертикално съединение, изпитвано на срязване); 
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2.1 Образци на вертикално панелно съединение Серия V 

Серия V представляват 6 броя образци на вертикално панелно съединение, състоящо се 

от един армиран с 2N8 пръта дюбел и 2 неармирани дюбела (Фиг. 3.4). Допълнителен 

армировъчен скелет във вид на 4 надлъжна и стремена е разположен между двата стенни 

панела – аналогично на вертикалното панелно съединение на номенклатура БС-69-Сф. 

Съединенията от Серия V са изпитани на срязване, като не е прилагана допълнителна 

нормална сила. Всичките 6 броя образци от Серия V имат еднакви характеристики и са 

изпитани по един и същ начин. Показват сравнително голяма носеща способност на срязване, 

но след разрушаване на замонолитващия бетон тя рязко спада и въпреки че преминаваща 

армировка не се къса, коравината на съединението е практически равна на нула. 

2.2 Образци на вертикално панелно съединение Серия H 

Серия H представляват 6 броя образци на хоризонтално панелно съединение, състоящо 

се от армиран дюбел с 4N8 пръта (Фиг.3.4). Технологията на изпълнение на едропанелна 

конструкция е панелите на етажната плоча да се полагат върху монтираните вертикални стенни 

панели. Така между горния и долния стенен панел на дадено ниво има разстояние, което е по-

голямо или равно на дебелината на етажната плоча. Въпреки наличието на повече елементи 

във връзката на стенните панели, при земетръсно въздействие авторът счита, че повърхнината 

на триене винаги ще бъде само една – тази с най-малко съпротивление между 2 елемента. С 

цел да се избегне монтажа на етажните плочи при опитната постановка височината на долния 

стенен панел е увеличена със 70mm, представляваща наличието на етажна плоча. Така 

повърхнината на триене отново е една, но е между горния и долния увеличен стенен панел. 

Всички 6 броя образци от Серия Н имат еднакви характеристики и са изпитани по един и 

същ начин. Съединенията от Серия Н са изпитани на срязване, като е прилагана допълнителна 

нормална натискова сила посредством маслен крик (Таблица 3.1). Силата се предава от крика 

на натоварващата греда посредством количка, която лагерува на 4 иглени лагера, усилени със 

стоманени втулки. Вариацията на нормална сила дава възможност да се проследи поведението 

на силно и слабо натиснати съединения при взаимна ротация на два стенни панела. 

Таблица 3.1. Стойности на приложената нормална натискова сила при Серия Н 

Образец Нормална сила, t 

Н01 5.0 

Н02 6.5 

Н03 8.0 

Н04 3.5 

Н05 2.0 

Н06 0.5 

 

Всичките 6 броя от изследваните образци на хоризонтално панелно съединение Серия 

Н показаха идентично поведение. Преди напукване на замонолитващия бетон образците 

притежават сравнително висока коравина. След разрушение на бетона коравината драстично 

пада. При големи премествания хистерезисните примки придобиват прищипнат вид и имат 



Нелинейно поведение на едропанелни конструкции УАСГ-2015г. 

Автореферат 
 

14  инж. Радослав Орлинов 

 

голяма затворена площ. Забелязва се тенденция за увеличаване на площта на хистерезисните 

примки с увеличаване на приложената нормална сила в съединението. 

2.3 Образци на вертикално панелно съединение Серия Т 

Образци Серия Т представляват хоризонтално панелно съединение, подложено на 

опънни усилия. Вследствие на ротацията между 2 стенни панела дадено съединение може да 

бъде подложено на нормални опънни усилия. Това ще се получи, когато двоицата сили от 

огъващия момент от земетръсно въздействие стане по-голяма от нормалните натисковите 

усилия в съединение, породени от вертикалния товар. За да се имитира горното поведение без 

да се променя изпитвателната постановка, хоризонталният дюбел се свързва чрез 2 изкуствени 

стенни панела. Функцията на тяхната форма е да пресъздаде опънни усилия в съединението от  

хоризонталното натоварване на изпитвателния стенд. 

Използваната армировъчна стомана показва по-голяма граница на провлачване, което 

се потвърждава от изпитване на образци от същата стомана. При всички образци Серия Т 

скъсването на армировката става мигновенно, а мястото на разрушение е над съединяващата 

заварка (Фиг.3.5). 

 

Фиг.3.5. Преминаваща армировка от вече изпитан образец от Серия Т 

2.4 Експериментални резултати 

 Резултати от изпитването на всички серии образци могат да се видят на фигурите от 

Глава IV (Микромодел на едропанелно съединение) и Глава V (Макромодели на едропанелни 

съединения). 
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IV. Микромодел на едропанелно 
съединение 

Представен е детайлен микромодел на едропанелно съединение, подходящ за скалиране 

на експерименталните резултати от мащаб 1:2 в мащаб 1:1. Моделът е съставен в работната 

среда на програмния продукт Lusas[14] на база крайни елементи. 

1 Характеристики на модела 

Геометрията на модела е идентична с тази на експериментално изпитаните образци Серия 

Н. Използвани са обемни крайни елементи с различна по гъстота мрежа (Фиг.4.1). При горния и 

долен стенен панел е използван еластичен материален модел за бетона, а нелинейният модел 

е използван при замонолитващия бетон. Преминаваща армировка е отново моделирана с 

обемни крайни елементи. На Фиг.4.1 крайните елементи на замонолитващия бетон са скрити, 

за по-добро онагледяване. Между горния и долен стенен панел и замонолитващия бетон са 

използвани контактни повърхнини. Аналогични контактни повърхнини са използвани във 

фугата между двата панела, но там те са с опция за отчитане на триенето. 

 

Фиг.4.1. 3D изглед на микромодел на Серия Н. 

2 Анализ на резултатите 

 На Фиг.4.2 са показани резултати от предложения микромодел, сравнени с 

експериментално получените от образец Н-03. На увеличената графика се вижда добро 

съвпадение на максимална носеща способност и коравина. Резкият спад в носещата 

способност на аналитичния модел определя момента на разрушение на замонолитващия 

бетон. При експерименталния образец това разрушение става в рамките на няколко цикъла, но 

като цяло резултатите са близки. 

 Резкият спад в носещата способност на аналитичния модел без решението да губи 

сходимост е постигнат по следният начин: след като се изчерпа носещата способност на 

средната част на замонолитващия бетон (достигнати са определени пластични деформации), 

тази част от геометрията на модела се изключва от по-нататъшното решение.  
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Напрегнатото и деформирано състояние на преминаващата армировка и останалата 

част от бетона се запазва и решението продължава без да губи сходимост. Това напълно 

съвпада с поведението на експерименталните образци от Серия Н. В следващите стъпки от 

решението опънните деформации на преминаващата армировка допринасят за увеличаване на 

носещата способност, което се забеляза и при експеримента. 

3 Скалиране на резултатите 

 Предложен е метод за скалиране на резултатите чрез числен микромодел на база 

крайни елементи. Геометрията на модела е с реални размери на едропанелно съединение в 

мащаб 1:1. Материалните характеристики са идентични с микромодела в мащаб 1:2. На Фиг.4.3 

е показана графика сила-преместване на скалиран микромодел, сравнена с експерименталния 

образец в мащаб 1:2 и неговият аналитичен модел. 

 

Фиг.4.2.  Графика сила-преместване на скалиран аналитичен микромодел 

 Максималната носеща способност на срязване достига стойност      . Изчислена по 

формулата, предложена от С.Косев в „Указания за проектиране на едропанелни съединения“, 

носещата способност е: 

     √                  
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V. Макромодели на едропанелни 
съединения 

1 Алгоритъм за изчисляване на енергиен баланс 

 В дисертационния труд е разработен авторски алгоритъм в работната среда на Wolfram 

Mathematica [16] за изчисляване на енергийния баланс на системата. Целта на програмата е да 

изчислява входящата и дисипирана енергия при всеки цикъл на работа. Енергийният баланс 

(Еnergy balance) представлява отношението на дисипираната към входящата енергия за всяка 

хистерезисна примка. Програмата представя графики на входящата (Input energy) и дисипирана 

енергия (Dissipated energy) и графика на енергийния баланс (Energy balance) за всяка 

хистерезисна примка. Такива графики могат да се видят на Фиг.5.2. Обработените данни се 

записват във външни текстови файлове за последваща обработка. 

2 Макромодели на едропанелно съединение 

 В настоящия труд са разработени различни макромодели на едропанелни съединения 

в работните среди на SeismoStuct[12] и SAP2000[15]. Целта на макромоделите е най-точно да 

описват поведението, получено чрез експерименталните изследвания. Всички макромодели са 

създадени на база пружинни крайни елементи (link elements) (Фиг.5.1). Пружинните елементи 

позволяват еласто-пластична работа, деградация на коравина и носеща способност и кратко 

изчислително време. 

 

Фиг.5.1. Макромодел на едропанелно съединение с локални оси 

2.1 Макромодели в SeismoStruct [12] 

 Разработени са 4 броя макромодели на различни едропанелни съединения, като за 

база за сравнение служат експерименталните резултати. 

 Макромодел на вертикално панелно съединение Серия V – SS Model V (Фиг.5.2.) 
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 Макромодел на хоризонтално панелно съединение Серия H (с максимална 

нормална натискова сила), подложено на срязваща сила – SS Model Hmax 

(Фиг.5.3.) 

 Макромодел на хоризонтално панелно съединение Серия H (с минимална 

нормална натискова сила), подложено на срязваща сила – SS Model Hmin 

(Фиг.5.4.) 

 Макромодел на хоризонтално панелно съединение Серия T, подложено на опън 

– SS Model Т (Фиг.5.5.) 

 Степените на свобода на пружинните елементи в настоящата версия на SeismoStruct 

[33] са независими една от друга (coupling). В конкретния случай това засяга един от главните 

механизми на поведение на панелните съединения – отчитане на триенето. Липсата на 

съвместно действие на степените на свобода означава, че нормалната сила приложена по 

направление F1 не може да се отчете пряко чрез коефициент на триене при хоризонталната 

носимоспособност в направление F2. Следователно приносът на триенето е отчетен косвено за 

всеки макромодел на хоризонтално панелно съединение. 

 

2.1.1 SS Model V 

 На Фиг.5.2 са показани резултатите от макромодел на вертикално панелно съединение. 

Хистерезисната графика на аналитичния модел е сравнена с обвивните графики на 

експерименталните резултати на образци Серия V. Сравнение е направено с експериментални 

образци V-04, V-05 и V-06.  

 Прави впечатление много близкото поведение на експерименталните образци до 

момента на разрушаване на замонолитващия бетон. Показана е графика на приложеното 

натоварване във вид на преместване на единия възел от макромодела (Фиг.5.2 V-load). 

Максималната носеща способност на аналитичния модел е близка до експериментално 

получените. За разлика от резкия спад при експерименталните резултати аналитичният модел 

губи носеща способност в рамките на няколко цикъла на натоварване. След това резултатите са 

сходни. 

 Графиката на енергийния баланс на аналитичния модел (Фиг.5.2 Energy balance) има 

нулеви стойности при малки премествания, след което започва постепенно да се увеличава. 

Сравнена с графиките на експерименталните резултати, графиката на аналитичния модел се 

различава при големи премествания. Това се дължи на факта, че носещата способност при 

големи премествания е сравнително ниска и малки разлики в площите на входящата и 

дисипираната енергия ще дадат големи разлики при отношението на енергийния баланс. За да 

се проследи това нагледно, са показани графики на входящата енергия (Фиг.5.2 Input energy) и 

на дисипирана енергия (Фиг.5.2 Dissipated energy). При тях се вижда доброто съвпадение на 

аналитичния макромодел с експерименталните резултати. 
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Фиг.5.2. Хистерезисна графика на поведение на SS Model V. Графики на енергиен баланс, 

входяща и дисипирана енергия при всеки цикъл на работа 

2.1.2 SS Model Hmax 

 На Фиг.5.3 са показани резултатите от аналитичен макромодел на хоризонтално 

панелно съединение (с максимална натискова нормална сила), подложено на срязване. 

Направено е сравнение с обвивната диаграма на експериментален образец H-03. Показана е 

графика на приложеното натоварване във вид на преместване на единия възел от 

макромодела (Фиг.5.3  H-load).  Деградацията на носеща способност на аналитичния модел е 

близка до тази на експерименталния образец, въпреки че хистерезисните примки нямат 
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прищипнат вид в краищата на всеки цикъл. Графиката на енергийния баланс на аналитичния 

модел (Фиг.5.3 Energy balance) има добро съвпадение с експеримента при ниски стойности на 

преместванията.  

 

Фиг.5.3. Хистерезисна графика на поведение и графика на енергиен баланс на SS Model Hmax 

3 Анализ на различните макромодели 

 В дисертационния труд са представени и макромодели на хоризонтално съединение, 

подложено на срязване без нормална сила и хоризонтално съединение, подложено на опънна 

сила. Недостатък на SeismoStruct[12] е липсата на зависимост между главните направления на 

пружинните елементи. В CSI SAP2000[15] такава зависимост между главните направления 

съществува и е възможно да се създаде единен модел на хоризонтално панелно съединение. 

Въпреки това такъв аналитичен модел ще бъде с поведение, което значително ще се различава 

от експерименталните резултати поради заложените базови хистерезисни зависимости. 

 Трябва да се отбележи доброто съвпадение с експерименталните резултати на 

аналитичните модели, създадени в SeismoStruct[12]. Освен това при следващите усложнени 
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модели на едропанелни конструкции програмата показва стабилно поведение при решаването 

на нелинейни задачи. 

VI. Изчислителни модели на 
едропанелни конструкции 

1 Сеизмично въздействие и коефициент на поведение 

 Сеизмичното въздействие за целите на следващите числени изследвания се състои от 3 

броя изкуствени акселерограми. За генерирането им е използван софтуерния продукт 

SeismoSoft SesimoArtif[13], като входните и изходни данни са показани на Фиг.6.1. Използван е 

проектен спектър на реагиране съгласно БДС-EN1998-1[18] и характеристики за град София. 

 С така генерираните изкуствени акселерограми са проведени серия от динамични 

анализи във времето. Този вид анализ се използва за проследяване на поведението, местата на 

пластифициране и разрушение на елементите от конструкцията. Държи се сметка за 

достигнатите повреди в конструкцията.  

 Изследвано е поведението на шестте броя конструкции при въздействие от всяка 

изкуствено генерирана акселерограма. Натоварването при всички проведени анализи е 

въведено в опорните възли. Всяка от акселерограмите се умножава с подходящ мащабен 

фактор (scale factor), за да се проследят моментът на пластифициране и моментът на достигане 

на гранично състояние. Целта на проведените анализи е да се изчисли коефициентът на 

поведение на всяка от шестте броя конструкции. 

 Най-общо коефициентът на поведение q се дефинира като отношението на ускорението 

на земната основа при разрушаване       към ускорението при еластично проектиране    

[19].  

  
    

  
 

    съвпада с ускорението при поява на първа пластична деформация. 

      зависи от приетия вид на разрушение от конструктора.  

  

По този начин коефициентът на поведение се дефинира като минималната стойност на 

q-фактори, получени за една конструкция при приети различи механизми на разрушение и 

гранични състояния. 

                  

 Така дефиниран коефициентът на поведение дава ниво на сигурност за конструкцията, 

ако всички механизми на разрушение за отчетени. 
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Фиг.6.1. Псевдоускорения на изкуствени акселерограми спрямо проектен спектър на 

реагиране. Ускорения и премествания на изкуствено генерирани акселерограми 
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2 Анализ във времето (Time-history analysis) на опростени 

модели на едропанелни конструкции 

2.1 Характеристики на аналитичните модели  

 Характеристиките на отделните аналитични модели  на изследваните едропанелни 

конструкции (общо 6 броя) са показани в Таблица 6.1. Анализите са извършени в работната 

среда на SeismoStruct[12]. Изследват се три варианта на едропанелни конструкции:  

 4-етажна единична панелна конструкция;  

 8-етажна единична панелна конструкция; 

 8-етажна сдвоена панелна конструкция; 

  Всеки вариант има по два случая на натоварване – външна за цялата едропанелна 

сграда, натоварена с етажна маса от 7t и вътрешна, натоварена с етажна маса от 10t. Размерите 

и заложените характеристики на съединенията на изследваните аналитични модели са в 

мащаб 1:2. 

Таблица 6.1. Характеристики на аналитични модели на опростени панелни конструкции 
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 Аналитичните модели на едропанелни конструкции са моделирани при предпоставката 

за еднакви премествания на възлите на един панел. По този начин нелинейните 

характеристики са съсредоточени в съединенията между панелите, а самите панели се приемат 

за безкрайно корави.  

 За моделиране на едропанелните съединения са използвани опростени макромодели 

(Табл.6.1 – Работна диаграма). Въведени са билинейни работни диаграми с коравина, 

отговаряща на експерименталните резултати. Този способ за моделиране на поведението на 

срязване на едропанелни съединения е валиден, докато се достигне съответната 

максималната носеща способност. В този момент се счита, че съответното съединение се 

разрушава от срязване. Аналогично на предходните модели са въведени два различни 

макромодела за съединенията на един панел – за срязване с голяма нормална натискова сила 

и за срязване с нулева нормална сила. Използването на билинейна работна диаграма за 

преминаващата армировка е достатъчно близко до експерименталните резултати.  

 За момент на пластифициране на разглеждана конструкция се приема достигането до 

пластични деформации в макромодел на преминаваща армировка. За този момент се записва 

съответния мащабен фактор на приложената акселерограма (  ). 

 При проведените числени анализи на шестте броя конструкции се приемат следните 

критерии за разрушение: 

 Достигане на носещата способност на срязване на макромодел на натиснато 

едропанелно съединение            и опънато          , получени от 

експерименталните резултати; 

 Пластифициране в макромодела за преминаваща армировка           , 

получена от експерименталните резултати; 

 Максимално преместване на върха на конструкцията от      ; 

При достигане на някой от горните критерии се записва стойността на мащабния фактор 

(scale factor) на акселерограмата (    ). Отношението на мащабния фактор при разрушение 

към този при пластифициране дава стойността на коефициента на поведение за разглежданата 

акселерограма. 

Възможно е да се изчерпа носещата способност на срязване на даден макромодел на 

съединение преди да са достигнати пластични деформации в макромодел на преминаваща 

армировка. Поради наличието на 2 или 4 броя възли на всяко етажно ниво, не е възможно 

усилията от изчерпаното съединение да се преразпределят към другите възли. Тогава се 

прима, че е достигнат критерий за разрушение и        . 

  



Нелинейно поведение на едропанелни конструкции УАСГ-2015г. 

Автореферат 
 

инж. Радослав Орлинов   25 

 

2.2 Анализ на модел на 8-етажна панелна конструкция  

2.2.1 Модел (2d_dyn_8x1_7t) при въздействие от акселерограма ес11 

 На Фиг. 6.2 са показани резултатите от проведено изследване на 8-етажна опростена 

панелна конструкция.  Конструкцията се разрушава при мащабен фактор от 3.0g от срязване на 

съединение в основата, след като са развити значителни пластични деформации в 

преминаваща армировка. Коефициентът на поведение за разглежданата конструкция е q=1.4. 

2.2.2 Изводи за моделите на 8-етажна панелна конструкция 

 Наблюдаваното поведение на модели на 8-етажна панелна конструкция с маси по 7t и 

10t (2d_dyn_8x1_7t и 2d_dyn_8x1_10t) е пластична ротация или отлепяне (rocking) на първия 

панел с основата. Този механизъм позволява големи деформации на опън, като изолира 

увеличаването на срязващите сили в конструкцията. По този начин срязващата сила в основата 

се запазва, а се увеличават преместванията на върха на конструкцията.  

 Ротацията или отлепянето на конструкцията е механизъм за дисипиране на сеизмична 

енергия. Пластичните деформации в преминаващата армировка в основата ще се увеличават, 

докато не се превиши носещата способност на съединенията на срязване или докато не се 

стигне до скъсване на преминаващата армировка. При всичките проведени анализи не се 

наблюдават опънни пластични деформации близки до тези при скъсване на армировката. При 

всеки от анализите на 8-етажната панелна конструкция ((2d_dyn_8x1_7t и 2d_dyn_8x1_10t) се 

наблюдава пластична ротация, но механизмът на разрушение е от срязване на съединенията в 

основата. 

 При проведеното експериментално изследване на образци Серия Т (хоризонтални 

панелни съединения, подложени на опънни деформации) се наблюдаваха отваряне и 

затваряне на пукнатини в замонолитващия бетон. Пукнатините бяха перпендикулярни на 

посоката на натоварването. Според автора тези пукнатини биха намалили коравината и 

носещата способност на същото съединения на срязване. Оттук и моментът на разрушение на 

срязване ще се появи при по-нисък мащабен фактор. Тази деградация на носеща способност не 

е включена в настоящите изследвания. 

 При проведените числени изследвания е използвана предпоставката за еднакви 

премествания и завъртания на възлите от един панел. Освен това при натиснат пружинен 

елемент на дадено съединение вертикалните деформации са малки, следователно е прието, че 

стенният панел има достатъчна носимоспособност на натиск. В реалност стенните панели на 

ЕПЖС са слабо армирани и натисковите усилия при пластична ротация (rocking) ще се предават 

през сравнително малка площ. Този факт също не е отчетен в настоящите опростени 

аналитични модели. 
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Фиг.6.2. Резултати от конструкция 2d_dyn_8x1_7t при въздействие ec11 с фактор 3.0g 
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2.2.3 Изводи за моделите на 8-етажна сдвоена панелна конструкция 

 При увеличаване на етажните масите от 7t на 10t мащабният фактор, необходим за 

достигане на гранично състояние, намалява. Разлика се наблюдава при анализ с акселерограма 

ес22. Максималните премествания на върха на конструкцията са със сходни стойности, но 

времето на достигането им при една и съща акселерограма се различава. Този факт се дължи 

на промяната на модалните характеристики на модела (Табл.6.1). 

 Вертикалните панелни съединения работят на срязване с ниски еластични деформации 

и са далеч от носещата си способност на срязване. Най-натовареното на срязване вертикално 

съединение е между 3-ти и 5-ти етаж в зависимост от проведения анализ. 

 Проведените анализи на модели на 8-етажна сдвоена панелна конструкция с маси 7t и 

10t показват крехко разрушение, предизвикано от срязване на съединенията в основата или на 

първия етаж (shear slip). Няма дисипирана енергия и изчисленият коефициент на поведение е 

q=1. 

Таблица 6.2. Обобщените данни от проведените анализи на опростена конструкиця    

(Time-history analysis) 

Наименование 
ec11 ec22 еc33 

SF y SF m q Тип SF y SF m q Тип SF y SF m q Тип 

2d_dyn_4x1_7t 3.70 3.70 1.0 V 4.10 4.10 1.0 V 3.80 3.80 1.0 V 

2d_dyn_4x1_10t 1.90 1.90 1.0 V 3.50 3.50 1.0 V 2.80 2.80 1.0 V 

2d_dyn_8x1_7t 2.10 3.00 1.4 M 3.00 4.00 1.3 M 2.00 2.40 1.2 M 

2d_dyn_8x1_10t 1.75 1.80 1.1 M 1.55 1.90 1.2 M 1.80 2.20 1.2 M 

2d_dyn_8x2_7t 2.60 2.60 1.0 V 1.50 1.50 1.0 V 2.60 2.60 1.0 V 

2d_dyn_8x2_10t 2.10 2.10 1.0 V 1.80 1.80 1.0 V 2.50 2.50 1.0 V 

 
Забележки: 

SF y - мащабен фактор при достигане на пластифициране 

SF m - мащабен фактор при достигане на разрушение 

V - крехка форма на разрушение от срязване на съединение 

М - дуктилна форма на поведение от пластична ротация 
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3 Анализи на модели на конструкции с отчитане на стенните 

панели (Adaptive Push-over и Time-history analysis)  

Таблица 6.3. Характеристики на аналитични модели на конструкции със стенни панели 

 

 Аналогично на предходните модели са въведени два различни макромодела за 

съединенията на едни панел – за срязване с голяма нормална натискова сила и за срязване с 

нулева нормална сила. За моделиране на стенния панел е въведен фибров гредови 

макроелемент с напречно сечение показано на Фиг.6.3. Използвани са 4N8 пръти и 20N5 пръти 

за вертикална армировка в панела. За напречна армировка са използвани пръти N5 през 

600mm. 

 

Фиг.6.3. Схема на напречно сечение на стенен панел 
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 За моделиране на бетона в стенните панели е използван материален модел, подходящ 

за анализ във времето (Time-history) с якост на натиск, еквивалентна на реален стенен панел 

(С25/30). Материалният модел за армировката е с характеристики на стомана B420. 

 

Фиг.6.4. Схема на изчислителен модел за един стенен панел 

На Фиг.6.4 е показана схема на изчислителния модел на един стенен панел. 

Макроелементът за панел (Wall Panel) свързва възли 8 и 11. Пружинните елементи за 

съединения са във възли 2, 3, 4, 6, 7 и 9. Етажната маса е приложена във възел 11. Възлите от 

долната и горната страна на стенния панел са свързани чрез корави елементи (Rigid arm). В 

пунктир е показан аналогичния стенен панел. 

Изчислената носеща способност на срязване на използвания стенен панел е       

    , като стойността варира според приложената нормална сила. Използваният софтуерен 

продукт SeismoStruct[12] има възможност да определи точната стойност на капацитета на 

срязване по време на анализа. 

 За определяне на напрегнатото и деформирано състояние на стенния панел той се 

разделя на отделни части (фибри). SeismoStruct[12] изчислява напреженията и деформациите 

в стенния панел чрез интегриране на отделните нелинейни едноосови фибри. За отделени 

фибри се задава различен материален модел – армировка, ограничен бетон и бетоново 

покритие. По този начин напълно се отчита разпространението на нелинейността по 

разглежданото сечение, като крайният елемент е само един. 

 При проведените числени анализи на петте броя конструкции се приемат следните 

критерии за разрушение: 

 Носеща способност на срязване на стенния панел -           .  

 Кривина при пластифициране на стенния панел         ; 

 Пластифициране на армировката в стенния панел при деформации 

         ; 
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 Максимални деформации в натисковата зона на бетона в стенния панел 

          ; 

 Скъсване на армировката в стенния панел при деформации              ; 

 Достигане на носещата способност на срязване на макромодел на натиснато 

едропанелно съединение            и опънато          , получени от 

експерименталните резултати; 

 Пластифициране в макромодела за преминаваща армировка           , 

получена от експерименталните резултати; 

 Деформации на опън в бетона при образуване на хоризонтални пукнатини от 

огъване              (този критерий е използван при модел на 8-етажна 

конструкция);  

След достигане на критерия за срязване съответният стенен панел не се изключва от 

работа и коравината му не се редуцира. Тези параметри са заложени поради ниската 

статическа неопределимост на изследваните аналитични модели. Чрез горните критерии има 

възможност да се проследи поведението освен на самите съединения, така и на стенните 

панели.  

3.1 Адаптивен инкрементален анализ (Adaptive Pushover analysis) 

3.1.1 Общи положения 

 Преди пристъпването към анализ във времето е проведен адаптивен инкрементален 

(Pushover) анализ. Адаптивният инкрементален анализ се прилага при определянето на 

носещата способност на конструкцията, подложена на хоризонтални въздействия. При този вид 

анализ разпределението на хоризонталните сили не е постоянно (за разлика от обикновения 

инкрементален анализ), а се променя на всяка стъпка от решението в зависимост от модалните 

форми. По този начин се отчита намаляването на коравината на конструкцията вследствие на 

пластичните деформации, увеличаването на собствените периоди на трептене и промяната на 

инерционните сили. 

3.1.2 Резултати от 4-етажна панелна конструкция (wall4x1_10t) 

 На Фиг.6.5 са показани резултатите от проведения адаптивен инкрементален анализ на 

4-етажна панелна конструкция с маси по 10t (wall4x1_10t). Показана е капацитивната крива на 

сумарни срязващи сили срещу премествания на върха на конструкцията (Capacity curve). С 

вертикални линии са показани достигнатите гранични критерии.  

 Първият достигнат критерий е срязване на стенния панел на етаж 2, последван от 

срязване на стенния панел на етаж 3 (Shear wall failure). Следващият критерий е срязване на 

пружинния елемент в основата (Shear failure n1-n2) и пластифициране на преминаващата 

армировка (Reinf yield n1-n2). 

 Показани са и графики на капацитивните криви на макроелемента за съединение (Link 

n1-n2 capacity curve) по съответните главни направления D1 и D2. Усилията в същия 

макроелемент са показани спрямо преместването на върха на конструкцията (Link Force n1-n2). 
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Вижда се, че пружинният елемент достига носимоспособността си на срязване преди да 

достигне пластифициране на преминаващата армировка. 

 

 

Фиг.6.5. Капацитивна крива на 4етажна панелна конструкция с маси по 10t (wall4x1_10t) 

Показана е графика на промяна на първия собствен период на трептене на 

конструкцията (First Period Shift). При напукване на конструкцията периодът започва да се 

увеличава от 0.23s до 0.40s и след като преминаващата армировка в съединението на първия 

етаж пластифицира, периодът рязко скача. 

 При проведения адаптивен инкрементален анали аналитичният модел на 4-етажната 

панелна конструкция не показва дуктилно поведение. Конструкцията се разрушава от срязване 

на стенен панел. 
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3.1.3 Резултати от 8-етажна панелна конструкция (wall8x1_10t)  

 Първият достигнат критерий е срязване на стенния панел на етаж 2 (Shear wall failure). 

Следващият критерий е пластифициране на преминаващата армировка (Reinf yield n1-n2). 

Пружинният елемент достига пластифициране на преминаващата армировка преди да 

достигне носещата си способност на срязване. 

 При напукване на конструкцията (Horiz cracks wall1) периодът започва да се увеличава 

от 0.69s до над 1.0s и след като преминаващата армировка в съединението на първия етаж 

пластифицира, периодът рязко скача. След като графиката “момент-ротация” на стенен панел 

стане нелинейна, собственият период на конструкцията започва да се повишава – коравината 

на аналитичния модел спада. Това се асоциира с начало на пукнатинообразуване в бетона. 

 При проведения адаптивен инкрементален анализ аналитичният модел на 8-етажната 

панелна конструкция показва много слабо дуктилно поведение, дължащо се на образуването 

на хоризонтални пукнатини в стенните панели. Конструкцията се разрушава от срязване на 

стенен панел.  

3.1.4 Резултати от 8етажна сдвоена панелна конструкция (wall8x2_10t) 

 Първият достигнат критерий е срязване на левия и десния стенен панел на етаж 1, 

последвани от срязване на стенните панели на етаж 2 (Shear wall failure). Следващият критерий 

е срязване на пружинния елемент в основата (Shear failure n1-n2) и пластифициране на 

преминаващата армировка (Reinf yield n1-n2). При нито един от макроелементите на 

вертикално съединение не се достига до носещата способност на срязване. 

 При напукване на конструкцията периодът започва да се увеличава от 0.45s до над 1.0s, 

след като се достигне до срязване на елементите за панелни съединения в основата. 

Стойността на първия период на собствено трептене на конструкцията е сходен с 

експериментално установен от П.Сотиров в [7]. 

 При проведения адаптивен инкрементален анализ аналитичният модел на 8-етажната 

сдвоена панелна конструкция не показва дуктилно поведение. Конструкцията се разрушава от 

срязване на стенен панел. 

3.2 Анализ във времето (Time history analysis) 

3.2.1 Анализ на резултатите wall_4x1 

 Достигнатият граничен критерий при използвания мащабен фактор е срязване на 

стенен панел в основата на конструкцията. Не са достигнати зададените гранични критерии за 

опънни или натискови деформации в стенния панел. Носещата способност на срязване на 

пружинните елементи в основата не се достига. Не се достига и до опънни деформации при 

съединенията в основата. Междуетажните премествания са с ниски стойности и техният 

граничен критерий не се достига. Коефициентът на поведение при този анализ е q=1 заради 

крехкото разрушение от срязване на стенния панел. 
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 Аналогични са резултатите от проведените изследвания на 4-етажната панелна 

конструкция при останалите две сеизмични въздействия. При всички се достига до срязване на 

стенен панел на първи или втори етаж от конструкцията. 

3.2.2 Анализ на резултатите wall_8x1 

 На Фиг.6.8 са показани резултати от изследването на модел на 8-етажна панелна 

конструкция с маси по 10t (wall_8x1_10t) под въздействие на акселерограма ес11 при мащабен 

фактор 1.9g. Достигнатият граничен критерий при използвания мащабен фактор е срязване на 

стенен панел в основата на конструкцията. С червена стрелка е показан моментът на достигане 

до граничния критерий за панела. Не са достигнати зададените гранични критерии за опънни 

или натискови деформации в стенния панел. 

 Носещата способност на срязване на пружинните елементи в основата не се достига 

(Link n1-n2 Hysteretic curve D2). Не се достига до опънни деформации при съединенията в 

основата (Normal Reaction n5). Коефициентът на поведение при този анализ е q=1 заради 

крехкото разрушение от срязване на стенния панел. 

 Аналогични са резултатите от проведените изследвания на 8-етажната панелна 

конструкция. При всички изследвани въздействия първият граничен критерий, до който се 

достига, е срязване на панелна стена в основата на конструкцията. В някои случаи срязване на 

панелната стена се достига при мащабни фактори равни на 1.0. Това показва ниския капацитет 

за поемане на напречни сили на изследвания аналитичен модел. 

3.2.3 Анализ на резултатите wall_8x2 

 При проведените анализи на 8-етажна сдвоена панелна конструкция се достига до 

срязване на панелна стена в основата при мащабни фактори под 1.0. Това означава, че 

аналитичният модел на конструкцията не може да понесе проектно сеизмично въздействие. 

 Таблица 6.4. Обобщените данни от проведени анализи на модели с панелни стени 

Наименование 
ec11 ec22 еc33 

SF y SF m q Тип* SF y SF m q Тип* SF y SF m q Тип* 

wall_4x1_10t 1.80 1.80 1.0 V 1.80 1.80 1.0 V 1.40 1.40 1.0 V 

wall_8x1_7t 2.40 2.40 1.0 V 1.60 1.60 1.0 V 1.60 1.60 1.0 V 

wall_8x1_10t 1.00 1.00 1.0 V 1.00 1.00 1.0 V 1.70 1.70 1.0 V 

wall_8x2_7t 1.10 1.10 1.0 V 1.50 1.50 1.0 V 1.20 1.20 1.0 V 

wall_8x2_10t 0.90 0.90 1.0 V 0.70 0.70 1.0 V 0.90 0.90 1.0 V 

 
Забележки: 

SF y - мащабен фактор при достигане на пластифициране 

SF m - мащабен фактор при достигане на разрушение 

V - крехка форма на разрушение от срязване на панелна стена 

М - дуктилна форма на поведение от пластична ротация 
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Фиг.6.8. Резултати от конструкция wall_8x1_10t при въздействие ec11 с фактор 1.0g 
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VII. Заключение. Научни приноси 

1 Заключения 

1.1 Заключения за Глава III 

 Експерименталните образци на хоризонтално панелно съединение (Серия Н) показват 

сравнително ниска носеща способност до момента на разрушение на замонолитващия бетон. 

Стойността на приложената натискова нормална сила оказва голямо влияние на поведението 

на съединението. Разрушението на всички образци става от срязване на замонолитващия 

бетон и се определя като „крехко“. Преминаващата армировка развива големи пластични 

деформации след срязване на замонолитващия бетон, но за това са необходими значителни 

премествания между двата свързвани стенни панела. 

 Експерименталните образци на вертикално панелно съединение (Серия V) показват 

висока носещата способност и коравина. Замонолитващият бетон се разрушава от срязване и 

механизмът се определя като „крехко“ разрушение. Всички образци от Серия V показват 

аналогично поведение при изпитване. Както при образци на хоризонтално панелно 

съединение (Серия Н), така и при образци на вертикално панелно съединение (Серия V), 

преминаваща армировка не се скъсва. 

 Експерименталните образци на хоризонтално панелно съединение, подложено на 

опънни деформации (Серия Т) показват пластифициране на преминаващата армировка, но 

пластичните деформации не са със стойности като на незаварена армировка. Това се 

потвърждава и от експерименталното изпитването на образци на заварена и незаварена 

армировка. При изпитването на образци Серия Т се наблюдава отваряне и затваряне на 

хоризонтални пукнатини в замонолитващия бетон. Разрушението се предизвиква от скъсване 

на преминаващата армировка до мястото на заваряване. Всички образци от Серия Т показват 

аналогично поведение при изпитване. 

 Нагряването при заваряване променя характеристиките на армировъчната стомана, 

като я прави по-крехка. Площадката на провлачване, която се забелязва при обикновените 

пръти, практически „изчезва“ при заварените образци. 

1.2 Заключения за Глава IV 

 Представеният в Глава IV аналитичен микромодел на едропанелно съединение дава 

сходни резултати спрямо експерименталния образец. Успешно е моделирано разрушението на 

замонолитващия бетон без математическото решение да губи сходимост. Максималната 

носеща способност на срязване на скалирания микромодел е по-висока от нормативно 

изчислената за конкретното съединение. 
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1.3 Заключения за Глава V 

 Разработени са микромодели, описващи поведението на експериментално изпитаните 

образци на едропанелни съединения. С представения алгоритъм за определяне на входяща и 

изходяща енергия са направени сравнения между аналитичните модели и експериментите. 

Представените микромодели са на база пружинни елементи в работните среди на 

SeismoStruct[33] и CSI SAP2000[38]. Аналитичните модели, създадени в SeismoStruct[33], имат 

добро съвпадение с експерименталните образци. 

1.4 Заключения за Глава VI 

 В Глава VI са направени анализи на модели на 4-етажна единична, 8-етажна единична и 

8- етажна сдвоена панелна конструкция. Разглежданите модели са с етажни маси по 7t и 10t, 

аналог на вътрешна и крайна панелна конструкция. Размерите и заложените характеристики на 

съединенията на изследваните аналитични модели са в мащаб 1:2. Използваните 

микромодели за едропанелните съединения са с опростена билинейна работна диаграма. 

1.4.1 Опростени модели на едропанелни конструкции 

 Проведени са анализи на опростени модели на едропанелни конструкции, при които се 

приема предпоставка за недеформируеми стенни панели. За сеизмични въздействия 

изкуствено са генерирани акселерограми на база проектен спектър на реагиране. Проведен е 

анализ във времето (Time-history analysis) на всяка от шестте разгледани панелни конструкции. 

Установява се, че стройни панелни конструкции (8-етажната единична) имат тенденция към 

образуване на механизъм на пластична ротация в основата или отлепяне. Тогава се дисипира 

сеизмична енергия и изчислените коефициенти на поведение са по-големи от 1.0. 

 4-етажната и 8-етажната сдвоена панелна конструкция показват разрушение от 

срязване на съединенията в основата преди да се достигне до пластифициране на пружинните 

елементи за преминаваща армировка. Това се класифицира като крехко разрушение и тези 

аналитични модели не разсейват сеизмична енергия. 

 При всички опростени модели на едропанелни конструкции заложените гранични 

критерии се достигат при високи стойности на мащабния фактор за сеизмичното въздействие 

(при повечето мащабният фактор е по-голям от 2.0). 

1.4.2 Модели на едропанелни конструкции с наличие на стенни панели 

 Представени са изследвания на аналитични модели на същите конфигурации, но с 

наличие на стенни панели. Използвани са фиброви макромодели за стенните панели. По този 

начин са зададени хоризонтални и вертикални армировъчни мрежи и преминаваща 

армировка.  

 Аналитичните модели с използването на стенни панели  дават възможност да се 

разглеждат гранични критерии като напукване и смачкване на бетона, пластифициране и 

скъсване на преминаваща армировка и срязване на самата стена. Аналитичните модели отново 

са в мащаб 1:2. 
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 На всяка конфигурация от трите панелни конструкции е направен адаптивен 

инкрементален анализ (Adaptive Pushover), за да се проследят формите на разрушение и 

последователността на достигане на заложените гранични критерии.  

При увеличаване на приложеното натоварване коравината на конструкцията спада, а 

периодът на собствени трептения се увеличава. Увеличаването на собствения период е 

породено от нелинейната работа на макроелементите за стенни панели (аналог за поява на 

хоризонтални пукнатини). 

 При всички аналитични модели на панелни конструкции се наблюдава срязване на 

стенен панел преди достигане до друг граничен критерий. 8-етажната единична панелна 

конструкция показва слабо дуктилно поведение, което се дължи на напукването и огъването на 

стенните панели в основата. Ако носещата способност на срязване на стенните панели се 

повиши, тогава първо ще пластифицира преминаващата армировка в съединението и ще се 

получи пластична ротация или отлепване (rocking). Именно такъв механизъм се наблюдава при 

изследването на модел на 8-етажна панелна конструкция с предпоставка за корави панелни 

стени (2d_dyn_8x1_10t). 

 Евентуално повишаване на носещата способност на стенен панел няма да доведе до 

дуктилно поведение при 4-етажната и 8-етажната сдвоена панелна конструкция. При тях 

следващият достигнат критерий е срязване на съединенията в основата. Постигането на 

дуктилен механизъм на поведение зависи от конфигурацията на панелните стени в дадена 

конструкция. 

 Аналитичните модели с наличие на стенни панели са подложени на въздействие от 

трите генерирани акселерограми. Първият граничен критерий, до който се достига при всяка 

конфигурация, е срязване на стенния панел в основата или на втория етаж независимо от 

акселерограмата на сеизмичното въздействие. Всички пружинни елементи на съединенията 

работят еластично. В някои случаи се появява опън в едно от съединенията в основата, но 

стойностите са далеч от границата на пластифициране на пружинния елемент за 

преминаващата армировка. 

Стойността на първия период на собствено трептене на модела на 8-етажна сдвоена 

конструкция е сходен с експериментално установен от П.Сотиров в [7] за конкретната 

номенклатура БС-69-Сф. 

 В разглежданите аналитични модели със стенни панели съединенията не са слабите 

места на конструкциите. Те работят в еластичен стадий, когато се достига носещата способност 

на срязване на стенните панели. Няма дисипирана енергия и изчисленият коефициент на 

поведение е q=1, като срязване в някои от разглежданите конструкции се достига при мащабни 

фактори по-малки или равни от 1.0. Това е показател за ниския капацитет за поемане на 

напречни сили на изследваните аналитични модели. 

2 Насоки за бъдещи изследвания 

 Експериментално изследваните образци на едропанелни съединения са пригодни за 

усилване и повторно изпитване. Възможно е да се изследва промяната на поведение на 
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усилени съединения по различни способи. В това направление вече се работи в катедра 

„Масивни конструкции“ на УАСГ. 

 Представените аналитични модели са създадени на база суперпониране на 

поведението на едропанелно съединение по всяко едно главно направление. Необходимо е 

експериментално да се изследва поведението на съединение, подложено на комплексното 

действие на срязване и опънни нормални усилия. В това направление вече се работи в катедра 

„Масивни конструкции“ на УАСГ. 

  Представените аналитични модели на едропанелни конструкции са интерпретация на 

автора. Такива модели винаги позволяват усъвършенстване, за да се изследват повече 

параметри и гранични състояния. Възможно е да се създаде математически модел на 

тримерна едропанелна конструкция.  

3 Научни приноси 

 Научните приноси на настоящия дисертационен труд може да се систематизират по 

следния начин: 

 Представени са резултати от проведените експериментални изпитвания на 

едропанелни съединения, описващи ключови части от цялата конструкция. 

Изследванията са направени под действие на циклично знакопроменливо 

натоварване с увеличаване на интензивността и контрол по преместване. 

 Изготвен е детайлен микромодел на едропанелно съединение на база обемни крайни 

елементи. Моделът е способен да предсказва поведението на съединението при 

големи приложени премествания, дори и след разрушаване на замонолитващия 

бетон. 

 Изготвени са макромодели на едропанелни съединения на база пружинни крайни 

елементи, описващи точно поведението на експериментално изпитаните образци. 

 Проведени са изследвания на поведението и механизмите на разрушение на 

опростени модели на едропанелни конструкции в три конфигурации, всяка с по два 

варианта на натоварване. Изчислени са коефициентите на поведение на всяка 

конструкция. Изследванията са извършени посредством анализ във времето (Time-

History) с генерирани изкуствени акселерограми на сеизмичното въздействие.   

 Изследвани са поведението, механизмите на разрушение и редът на достигане на 

гранични критерии на модели на три конфигурации на едропанелни конструкции. В 

моделите са заложени макроелементи за стенните панели. Изследванията са 

извършени посредством адаптивен инкрементален анализ (Adaptive Pushover).   

 Направени са изследвания на поведението и механизмите на разрушение на модели 

на едропанелни конструкции, включващи макроелементи на стенни панели. 

Определен е механизмът на разрушение на всеки от петте модела на едропанелни 

конструкции. Изследванията са извършени посредством анализ във времето (Time- 

History) с генерирани изкуствени акселерограми на сеизмично въздействие.   



Нелинейно поведение на едропанелни конструкции УАСГ-2015г. 

Автореферат 
 

инж. Радослав Орлинов   39 

 

Публикации по темата на дисертационния труд: 

1. Р.Орлинов, Д.Динев „Нелинеен микромодел на типово съединение на едропанелна 

сграда за хоризонтални въздействия“, ХII Международна конференция ВСУ, 2012г. 

2. Р.Орлинов, Ат.Николов, Д.Динев „Детайлен микромодел на съединение в едропанелна 

жилищна сграда за определяне на носеща способност и механизми на разрушение“, 

Международна юбилейна научно-приложна конференция, УАСГ, 2012г. 

3. Р.Орлинов, Ат.Николов, Д.Динев „Сравнение на микромодели на съединения в 

едропанелни жилищни сгради“, Международна юбилейна научно-приложна 

конференция, УАСГ, 2012г. 

4. Ат.Николов, Р.Орлинов, О.Ганчев, „Експериментално изследване на поведението на 

едропанелни съединения“, Годишник на УАСГ, 2014г. 

Използвана литература: 

1. Стратев, Специализирано проучване за състоянието на жилищните сгради, построени 

по ЕПЖС 1998г. 

2. Памукчиев, С., „Стоманобетонни конструкции – част 1“, издателство „Техника“, 2010 

3. Обследване   на  състоянието  на  връзките  в  ЕПЖС   чрез  натурни изпитвания   - НИЗ   

на  НИСИ   - 1983-84г. 

4. Определяне на дълготрайността на наличния сграден фонд от ЕПЖС. Прогнозиране на  

експлоатационната му годност и сигурност - НИЗ, възложена от МТРС  на  НИСИ-1992г. 

5. Митев, И., Безскелетно-панелни сгради-конструиране и изчисляване, Техника, 1985г. 

6. Игнатиев, Н., Някои особености при възстановяването и усилването на повредени от 

земетръс стоманобетонни конструкции и сгради, сп. Строителство 1986г. 

7. Сотиров, П., Динамично експериментално изследване на ЕПЖС – сп.Строителство 1988г. 

8. Хрисчев, Л., Сотиров, Д., Дефекти при Едропанелните Жилищни Сгради, XIV 

Международна научна конференция ВСУ, 2014г 

9. Хрисчев, Л., Славчев, В., Сотиров, Д., Предварителни резултати от изследване 

състоянието на дюбелните съединения при ЕПЖС, Първа научно-приложна 

конференция с международно участие УПС, УАСГ, 2014г. 

10. Llorente, C., “Inelastic Behavior of Precast Concrete Walls” PhD Thesis, MIT, Cambridge,1981. 

11. Bozinovski, Z., “Experimental Investigation Performed for Fragments of Large Panel 

Reinforced Concrete Systems”, 11th World Conference on Earthquake Engineering, 1996. 

12. Seismosoft 2014, "SeismoStruct - A computer program for static and dynamic nonlinear 

analysis of framed structures". Available from URL: www.seismosoft.com 

13. SeismoArtif, Refference manual, SeismoSoft, 2012. 

14. LUSAS Modeller v15.0, 2012, Finite Element Analysis Ltd, www.lusas.com 

15. CSI SAP 2000, www.csi.com 

16. Wolfram Mathematica, Wolfram Research Ins, Available from URL: www. wolfram.com 

17. Clough, R., Oliva, M., Malhas, F., “Seismic Behavior of Large Panel Precast Concrete Walls: 

Analysis and Experiment”, PCI JOURNAL, No 6, 1996. 

18. БДС EN 1998-1 

19. Salvitti, L., Elnashai, A., Evaluation of Behavior Factors for RC Buildings by Nonlinear Dynamic 

Analysis, 11 EWEE, 1996 

http://www.seismosoft.com/
http://www.lusas.com/
http://www.csi.com/
http://www.seismosoft.com/

	Zagl.pdf
	zadlavna_auto1.pdf
	Auto.pdf

