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ГЛАВА I. 

СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА. 

1.1 Исторически преглед на текстилните мембранни конструкции. 
Платнените покрития (палатката, шатрата) са едни от най-старите изкус-

твени убежища на човека. Доказателство за това са намерените при разкопки в 
Украйна останки от убежища, състоящи се от кости на мамут, най-вероятно 
опори и животински кожи служещи за покритие, на повече от 20000 години 
(Фиг. 1.1). Камъни, подредени във формата на пръстени, служещи за баласт в 
краищата на покрития с конична форма, са намерени и в древни градове в Се-
верна Азия и Северна Америка [1, 2]. 

 
Фиг. 1.1: Пресъздадена картина на убежище с 

конична форма в Украйна. 

Под една или друга форма палатката е дом за повечето номадски народи 
след ледената епоха до настоящето. За широкото им разпространение спомагат 
тяхната малка маса, бързината за сглобяване и разглобяване, възможността да 
бъдат навивани на рула и пренасяни лесно на големи разстояния. В началото 
растенията и животинските кожи са били най-често използваните материали за 
тези покрития. Постепенно (най-вероятно този процес стартира преди повече от 
10 000 години) животинските кожи са изместени от кечета и тъкани материали 
като вълна или коноп. 

Най-често използваните покрития в тези ранни времена на човешката ци-
вилизация могат да се систематизират в три базови форми: коничната форма, 
широко разпространената “кибитка” и “черната шатра”, получила това наиме-
нование поради материала, от който била изготвяна, плат изтъкан от вълна 
(Фиг. 1.2) [3]. От трите базови форми, коничната форма е най-старата и с най-
широко разпространение в Северна Европа, Азия и Северна Америка. Конична-
та “кибитка” датира от 2000 години п.н.е и е била една от най-популярните 
форми на тогавашните постройки. Същата форма на постройката, но изпълнена 
от слама и стебла на лози е често срещана из Африка и Южна Америка. Тази 
форма на “кибитката” е изключително разпространена и в източните средизем-
номорски райони до Монголия. Формата на “кибитката” е една от най-често 
мултиплицираните и адаптирани за последващо появяващи се покрития. 
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а)             б) 
 
 
 
 
 
 
 
 

в) 

 
Фиг. 1.2: Най-често използвани покрития: 

       а) конична форма; 
       б) цилиндрични стени и коничен покрив - кибитка; 
       в) седловинна форма - “черната шатра”. 

“Черната шатра” е вероятно толкова стара колкото и “кибитката” и също 
като нея е все още използвана и до днес. Окачения вълнен плат позволява сво-
бодното преминаването на въздуха, а също така осигурява плътна сянка и е 
подходяща за използване в топли климатични области. Тя произхожда от Азия 
(в райони от Иран до Афганистан) и по-късно е пренесена в Северна Африка 
[4]. Разглеждайки двете най-разпространени покрития, веднага може да се забе-
лежи контраста между “черната шатра“ и коничната форма на покритието. Го-
лемия наклон при последното не позволява задържането на сняг и осигурява 
естествен комин за необходимият огън вътре. Ниския профил и малките накло-
ни на “черната шатра” е правят устойчива на пустинните ветрове. 

Сравнявайки трите базови форми “черната шатра” е единствената, при 
която формата не е напълно определена от опорния контур. При другите две 
покрития мембраната служи само като преграда поставена върху елементите и 
не е интегрална част на конструктивната система. При “черната шатра” стой-
ността на опъна (или предварителното напрягане) осигуряват нейната форма и 
устойчивост на опорните елементи. В този дух на мисли и поради факта, че 
притежава двойна отрицателна кривина, тя е принципно дълбоко обвързана, от 
конструктивна гледна точка, със съвременните текстилни мембранни конструк-
ции. 

Докато “шатрата” е позната от древни времена, то произхода на съвре-
менните технологии за текстилните мембранни конструкции трябва да бъде 
търсен през 19в. Развитието на технологиите за изпридане на нишки и послед-
ващия процес на изтъкаването им в платове позволява създаването на широ-
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коплощни сглобяемо-разглобяеми покрития използвани за пътуващи циркове 
(Фиг. 1.3). Шатра като “Chapiteau” е била с диаметър до 50m и покрита с ма-
шинно изтъкан плат от памук или коноп. Шатрата е била подпряна с четири 
пилона в средната зона подредени по контура на окръжност. Платното се е 
окачвало на средния висок пръстен, а по контура на регулярно разположени 
пилони. Между вътрешния висок пръстен и външния контур друга група пило-
ни са били поставяни, под ъгъл 60о градуса спрямо терена, за да може леко да се 
напрегне плата и да не позволява неговото движение (плющене) под въздейст-
вие на вятър. Трябва да се отбележи факта, че поради мобилността си тези кон-
струкции не са били подложени на многообразието от натоварвания, както ста-
ционарните конструкции, но въпреки това тяхното конструиране носи две от 
основните черти на съвременните текстилни мембранни конструкции – висока 
деформативност на покритието и предварителното му напрягане. 

 
Фиг. 1.3: Циркова шатра “Chapiteau” [5]. 

Истинските мембранни конструкции, основаващи се на стройна теория за 
тяхното изчисляване и оразмеряване, се появяват едва в края на XIX в. В съв-
ременната теория на строителните конструкции за основоположник на мемб-
ранните конструкции се счита именития руския инженер и учен В. Г. Шухов 
[6], който през 1896 г., за изложението в Новгород, реализира четири зали с 
мембранно покритие съставено от двупосочно разположени метални шини пок-
рити с плат (Фиг. 1.4) [6, 7]. 

а)                  б)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1.4: Реализираното покритие 
а) общ вид на павилиона; 
б) поглед от вътре. 

Покривните конструкциите, реализирани чрез система от въжета или ме-
тални шини, като принцип са изключително деформируеми и това създава го-
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леми трудности за реализацията на покривното покритие. Този недостатък дава 
тласък да се търсят нови видове покрития, позволяващи развитието на големи 
деформации без да се компрометира тяхната водонепроницаемост. Оказва се, 
че материалите, които най-добре удовлетворяват тези изисквания са текстилни-
те мембрани. 

През 1955 г. арх. Frei Otto [8] реализира първата текстилна мембранна 
конструкция, с временно предназначение, изготвена от памучен плат (Фиг. 1.5). 
През този период текстилните мембрани са били изготвяни предимно от па-
мучни нишки, като издръжливостта на покритието е била не по-голяма от 4÷5 
години. Отделните парчета, от които е съставена мембраната, са свързани едно 
към друго посредством препокриване и зашиване. 

 
Фиг. 1.5: Музикален павилион в Kassel (Касел) – Германия 

Характерното за всяка една такава конструкция е минималния брой конс-
труктивни елементи. Достатъчно е да се използуват два ставни пилона, обезд-
вижени в горния си край посредством въжета анкерирани към фундаменти, и 
четири оконтуряващи мембраната въжета, захванати две по две в долните точ-
ки. В този случай мембраната е основен конструктивен елемент, чрез който на-
товарванията се отвеждат към опорния контур. 
а) б) 

Фиг. 1.6: Изложбен павилион в Cologne (Кьолн) – Германия 
а) първоначална реализация с памучна мембрана; 
б) съвременно състояние с полиестерно покритие. 

Две години по-късно (1957), арх. Frei Otto в екип с инж. Heinrich 
Spandow, реализират втора текстилна мембранна конструкция, така наречения 
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“Танцов павилион”, в Cologne (Кьолн), Германия (Фиг. 1.6 a) ). Отново е изпол-
звана памучна мембрана, при значително по сложна геометрия на повърхнина-
та. Тук мембраната отново има основна роля при предаването на товарите към 
контура, т.е. текстилната мембрана е основна конструктивна част. Днес тази 
конструкция все още съществува, но памучната мембрана е подменена с поли-
естерна с PVC покритие (Фиг. 1.6 б) ). 

Развитието на технологиите през втората половина на XX в. дава въз-
можност качествата на текстилните мембрани да се подобрят изключително, 
което води до премахване на материали като памук и полиамид (Nylon) от про-
изводството. Хронологически материалите за производство на текстилни тъка-
ни възникват в следния ред [12]: 

 1933 – индустриално производство на PVC; 
 1938 – разработването на PTFE; 
 1947 – индустриално производство на полиестерни нишки; 
 1972 – създаване на текстилен материал от стъклени нишки с PTFE 
покритие. 

Не закъснява и появата на първата текстилна мембранна конструкция ре-
ализирана с мембрана от стъклени нишки с PTFE покритие. През 1973 арх. John 
Shaver разработва покритие на “Спортен студентски център” и “Лаборатория за 
драма” към университета в “Ла Верне” – Калифорния. Покритието е реализира-
но посредством мембрана опряна на четири наклонени под 15о пилона офор-
мящи сложна повърхнина (Фиг. 1.7) . Конструктор на покритието е инж. Bob D. 
Campbell. При построяването му се е смятало, че покритието ще трябва да се 
подменя често, поради липса на данни за неговата издръжливост. Днес след по-
вече от 30г. покритието е в отлично състояние и все още не се е наложило него-
вата подмяна. 

 
Фиг. 1.7: Общ изглед на конструкцията. 

Механичните характеристики на мембраните непрекъснато растат, като 
бързо надхвърлят якостните характеристики на стоманата. Същевременно се 
разработват и методи, позволяващи прикрепването на отделните части на мем-
браната да се осъществява посредством високочестотно слепване (заварване) 
или нагряване с топъл въздух. Многообразието от конструктивни форми се 
оказва неограничено, като инженера започва да разчита текстилната мембрана 
да бъде основна носеща част. 



 13

Текстилните мембрани се различават и според вида на материала, от кой-
то се изготвят (Polyester, Fibreglass, Aramid и др.), формата на повърхнината и 
др., но най-същественият показател за тяхната класификация от гледна точка 
надеждността на конструкцията е тяхната роля в поемането на товарите и въз-
действията, действащи върху цялостната конструктивна система и предаването 
им към основите на съоръжението. 

В съвременната инженерна практика са се обособили две групи конст-
руктивни системи в зависимост от това дали текстилната мембрана е основна 
носеща и стабилизираща част или е локална част предаваща товарите на основ-
ната конструкция. В първия случай тя е конструктивен елемент, от която зависи 
общата пространствена неизменяемост и сигурност, а във втория е част с вто-
ростепенно значение, чието компрометиране не застрашава конструкцията като 
цяло. 

1.2 Някои сведения за по-известни конструкции с текстилни мемб-
рани реализирани в последните десетилетия. 

1.2.1 Конструкции, в които текстилната мембрана е основна носеща 
и стабилизираща част. 

Хадж терминал (Haj Terminal), Международно летище “Абдул 
Азиз”(Abdul Aziz) (Фиг. 1.8 а) ) е построено през 1981г. в Джедах (Jeddah), Са-
удитска Арабия [12]. Архитекти са Skidmore, Owings & Merrill, а конструктив-
ния проект е дело на Geiger Berger Associates. Чрез обединение на множество 
еднакви модули е покрита площ от 440000 m2, като е използвана Fibre-
glass/PTFE мембрана. Единичния модул е с размери в план 45,75x45,75 m и 
представлява конусообразна повърхнина, окачена в горния си край на система 
от въжета. Тази система за покриване на големи площи позволява да се преци-
зира единичния модул, като евентуални грешки могат да се избегнат в началния 
етап. Предимството тук е, че абсорбцията на слънчеви лъчи е изключително 
малка, което създава благоприятен микроклимат за обитателите. За да се пот-
върдят резултатите от компютърния анализ два модула са били построени, в 
мащаб М1:1, и тествани интензивно (няма информация какви точно тестове са 
провеждани), което се оказва оправдано при такъв мащабен проект (Фиг. 
1.8 б) ). 
а) б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1.8: а) Хадж терминал (Haj Terminal), Саудитска Арабия; 
б) Натурен модел в процес на тестване. 
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Изследователски център Шлумбергер (Schlumberger) в Кеймбридж, 
Великобритания (Фиг. 1.9) е реализиран през 1985г. [12]. Архитектурният 
проект на комплекса е изготвен от бюрото на арх. Michael Hopkins, а покривна-
та конструкция е дело на конструкторското бюро Ove Arup and Partners. 

 
Фиг. 1.9: Център Шлумбергер, общ изглед на комплекса. 

В конструкцията на изследователския център са използвани последните 
достижения на техниката в този период. Конструктивната система се състои от 
серия пространствени тристенни решетъчни ферми, стъпващи върху решетъчни 
стълбове, тръбни стоманени пилони, поддържани с мрежа от ванти (обтегачи с 
плътно кръгло сечение), които работят съвместно с текстилната мембрана. Об-
тегачите са анкерирани в изливани пилоти достигащи дълбочина от 15m. 

Стабилизирането в надлъжно направление е осъществено с помощта на 
връзки, свързващи върховете на пилоните и отвеждащи товарите в двата края 
на сградата. Освен това стълбовете са обединени в горния си край с корави об-
тегачи като по този начин се формира общ пръстен (Фиг. 1.10). 

 
Фиг. 1.10: Център Шлумбергер, главен вход. 

Конструктивният комплекс изисква голяма точност на изготвяне и сгло-
бяване. Текстилната мембрана е включена по естествен път във веригата за 
предаване на товарите и е в хармонично единство с цялата конструкция. За 
предотвратяване на авария при евентуално скъсване на някой обтегач е предви-
дено дублиране на функциите на основните пръти. 
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Покрив за “Италианския площад”, Панаира в Милано, Италия  
(Фиг. 1.11) [12]. Конструкцията е завършена през 1986г. Архитектурния и ин-
женерния проект са дело на инж. Massimo Majowiecki. Мембраната покрива 
площ от 6000 m2, като в средната си част е закрепена на въжена ферма окачена 
на два V-образни пилона с височина 22 m. Мембраната, Polyester/PCV тип V, е 
основен конструктивен елемент, поемаща всички натоварвания, като ги предава 
на въжения контур. Характерно при това решение е окачването на мембраната 
към въжената ферма, което е реализирано посредством система от къси въжета 
вкарани в предварително изготвени джобове, които от своя страна се закрепят 
към долния пояс на фермата. По този начин се улеснява монтажа на текстилна-
та мембрана и същевременно с това се дава възможност за прецизно предвари-
телно напрягане на повърхнината (Фиг. 1.12), без образуване на гънки. 

 

 
Фиг. 1.11: Панаира в Милано, Италия. 

 

 
Фиг. 1.12: Поглед от вътре. 

 
Олимпийският стадион в Монреал, Канада (Фиг. 1.13) е завършен през 

1987 г. [12]. Архитект на стадиона е Roger Taillibert, като първоначалната идея е 
била стадиона да бъде пуснат в експлоатация за олимпийските игри през 1976 г. 
Изключително сложната задача за конструирането на стадиона като цяло, до-
пълнително усложнено от подвижния текстилен мембранен покрив затруднява 
множество конструктивни бюра по света (Фиг. 1.14). Окончателно задачата е 
завършена от SNC-Lavalin с единадесет годишно закъснение. 
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а)                    б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1.13: Олимпийският стадион в Монреал, Канада; 
а) поглед от страни; 
б) поглед отзад. 

 
а)                 б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1.14: а) Мембранният покрив в прибрано положение; 
б) Мембранният покрив в процес на разгъване. 

Отвора представлява елипса с оси 200x120 m покрит с текстилна мембра-
на от Aramid (Kevlar) /PVC, която заедно с оборудването има маса 400t. Мемб-
раната е окачена в 26 вътрешни точки, посредством стоманени въжета, спуска-
щи се от върха на високата 168 m, наклонена кула. По контура мембраната е 
окачена в 17 точки, като сгъването и разгъването на покрива става посредством 
специални механизми, монтирани в тези места. Трябва да се спомене факта, че 
формата на покрива не е удачно подбрана, което се потвърждава от двете по-
редни разрушения на мембраната съответно при натоварване от вятър и сняг. 

 
Пътнически терминал, Международно летище Денвър, САЩ – 1994. 

Архитекти: C.W. Fentress; J.H. Bradburn. Конструктор: Severud Associates. Вари-
антът за покритие с текстилна мембрана е възприет главно поради впечатлява-
щата архитектурна изразителност. Привържениците на традиционната архитек-
тура и класическите конструктивни решения са изтъквали сериозните недоста-
тъци на широкоплощните текстилни мембрани при натоварване от сняг, което в 
областта на Денвър е значително. Ето защо е предложена система от “върхове” 
и ”долини” с относително стръмни скатове, недопускащи обилно снегонатруп-
ване (Фиг. 1.15) [12]. 
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а)                 б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1.15. Международно летище Денвър, САЩ. 
а) общ изглед от терминала; 
б) наклон на повърхнината. 

Характерно за конструктивното решение на терминала е, че стъклената 
фасада с размери 76x275m също се подържа от текстилната мембрана. За да се 
позволи необходимото движение на покривното покритие при стенното ограж-
дане е използвано уникално решение с текстилна тръба, напълнена с въздух чи-
ето налягане се регулира автоматично (Фиг. 1.16). 

 
Фиг. 1.16. Връзка между фасадата и мембраната. 

Основни носещи части са пълностенни мачти (колони) с кръгло напречно 
сечение, които са групирани по двойки, всяка от които поема товар от поле с 
размери 18,30x45,75m (Фиг. 1.17). Мачтите имат височина 45,75m. Билните ка-
бели премостват отвора между мачтите и се анкерират вън от тях, така че оси-
гуряват поемането на натоварването от сняг. Кабелите в уламите, разположени 
успоредно на билните кабели, поемат натоварването при смучене на вятъра. 
Високата деформативност на мембранното покритие с различни стойности в 
различни зони по фасадата е проблем за изолацията. Уникалното решение е 
тръба от текстилна мембрана, в която налягането се контролира автоматично и 
осигурява плътен допир. В зоната между основното текстилно покритие и фа-
садните стени е предвидена вътрешна облицовка от тъкан, която осигурява 
термична и звукова изолация.  
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Фиг. 1.17: Текстилната мембрана в процес на монтаж. 

 
Покритие на Предгаров площад, Централна гара – София, 2003г 

(Фиг. 1.18). Концепцията за покритието с текстилна мембрана е разработена от 
арх. Жеко Тилев. Главен архитект на цялостната реконструкция е арх. Милан 
Добрев. Инженерният колектив разработил покритието в технически проект е 
ръководен от инж. Димитър Даков. Работният проект на текстилната мембрана 
и нейното изпълнение е дело на фирма “Graboplan, Kft”. Конструкцията се със-
той от два стоманени опорни контура разположени в план по окръжност с ра-
диус 48,5m, осем ставни пилона с височини от 20÷24m и две въжени дъги с па-
раболично очертание, върху които е оформена сложна повърхнина посредством 
текстилна мембрана от Polyester/PVC Fluotop T2-1502 тип V. Хоризонталната 
проекция на покритието е 3700m2. Конструкцията на покритието е разположена 
върху съществуваща стоманобетонна ротонда, като предаването на вертикални-
те товари от текстилната мембрана не засяга съществуващата стара конструк-
ция.  

 
а)                          б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1.18: Покритие на “Предгаров площад” Централна гара - София. 
а) общ изглед; 
б) поглед от вътре. 
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1.2.2 Конструкции, в които текстилната мембрана е второстепенна 
част. 

Покритие на “Арената” в Сарагоса, (Roof for the Аrena in Zaragoza), 
(Фиг. 1.19) [13]. Конструкцията на покритието е дело на конструктивното бюро 
Schlaich Bergermann and Partners и е завършена през 1988г. Характерното за 
покритието е, че се състой от две части: стационарна част над трибуните и от-
варяема част в средната зона, като е използвана мембрана от Polyester/PVC. Ди-
аметъра на покритието е 82,7m като отваряемата част е с диаметър 36m. Основ-
ните конструктивни елементи, от които е съставено лекото покритие са външен 
натиснат пръстен с размери 800x500mm и два вътрешни опънати пръстена, 
между които са разположени 16 стоманени пилона. Отваряемата част на мемб-
раната е окачена на двата въжени пръстена. Покриването на отвора се осъщест-
вява автоматично, като мембраната се разгъва и сгъва радиално (Фиг. 1.20). За 
да се напрегне покритието след неговото разгъване, в центъра е монтиран хид-
равличен крик, който позволява предвижването на централната точка 0,7m във 
вертикална посока. 

 
Фиг. 1.19: Поглед отгоре. 

 
Фиг. 1.20: Покривът в процес на затваряне. 

Олимпийският стадион в Рим, Италия (Фиг. 1.21) е завършен през 
1990г. [12]. Архитекти на покривната конструкция са Studio Tecnico 
Majowiecki, Joseph and Patrizia Zucker. Конструктивния проект е изготвен от 
Italprogetti, Studio Tecnico Majowiecki. Системата е съставена от външен натис-
нат елипсовиден трипоясен стоманен контур с оси 307,94m и 237,28m, вътре-
шен опънат въжен контур с оси 165,89m 52,69m и радиално разположени моду-
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ли от текстилна мембрана със сложна повърхнина. Всеки един от тези модули е 
окачен посредством система от въжета върху ванта започваща от външния кон-
тур и завършваща във вътрешния. Диаметърът на тръбите от трипоясната фер-
ма съответно за горния и долния пояс са: 1400x70mm и 1000x18mm и са изпъл-
нени от стомана Fe510 C. Предимството тук е изключително малката маса на 
покривната конструкция. 

 
Фиг. 1.21: Олимпийският стадион в Рим, Италия. 

 
Покритие на Gottlieb-Daimler Stadium, Щутгарт, Германия, 1993 

(Фиг. 1.22). Архитектурната концепция за покритието е дело на Schlaich Ber-
germann and Partners, Weidleplan Consulting, Siegel and Partners, като конструк-
тивният проект е реализиран от Schlaich Bergermann and Partners. Характерното 
за покритието е, че е отделено от конструкцията на стадиона, която е изградена 
през 1933г. Конструктивната концепция произхожда от идеята за колелото. 
Външен натиснат опорен контур с променлива геометрия във височина, въжета 
свързващи външния с вътрешния опънат контур, реализиран посредством група 
от въжета, и обтяжки носещи лек метален скелет, върху който е разположена 
текстилната мембрана. Покритието е с площ 34 000m2 и е реализирано с мемб-
рана от Polyester/PVC тип III. Външният натиснат пръстен е съставен от две 
двойки окръжности съответно с радиуси 104m и 248m. Широчината на покри-
тието е 58m и е константно по цялата обиколка. Размерите на покритието по 
главните оси е 200 на 280m.  

 
Фиг. 1.22: Общ поглед на покритието. 
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Пазарен център Сайнсбури в Плимаут, Великобритания (Фиг. 1.23). 
Тук мембраната е само посредник на натоварването като е ясно, че нейното 
компрометиране не застрашава носимоспособността на стоманената конструк-
ция [14]. 

Фиг. 1.23: Пазарен център Сайнсбури. 

Куполна зала “Джорджия” в Атланта, САЩ (Фиг. 1.24) [12]. Стадиона 
е завършен през 1992 г. Архитектурния проект е изготвен от Heery International, 
Rosser International, Thompson, Ventulett, Stainback & Associates. Конструкцията 
на покрива е така наречената “tensegrity system” състояща се от въжета и корави 
елементи разработена от Wiedlinger Associates (Фиг. 1.25). Всички въжета са 
анкерирани в стоманобетонен пръстен с елипсовидно очертание с оси 
240x192m, представляващ кутия с широчина 7,9m, височина 1,5m и дебелина на 
стените 0,5m. Текстилната мембраната е от тип Fiberglas с PTFE покритие и 
осигурява естествено осветление, в стадиона, благодарение на високата си 
светлинна пропускливост. 

 
а)                 б)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1.24: Двореца Джорджия в Атланта, САЩ. 
а) Общ поглед на комплекса; 
б) Поглед от вътре. 
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а)                 б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1.25: а) Конструктивна система на покрива, “Tensegrity system” 
б) Мембраната в процес на монтаж. 

Куполна зала “Изумо”, Изумо, Япония (Фиг. 1.26) [12]. Завършен през 
1992 г. и проектиран в бюрото “Kajima Design”, като конструктивния проект е 
разработен с участие на проф. инж. Masao Saito. Конструкцията е съставена от 
радиално разположени дървени дъги, събиращи се в опорен пръстен с диаметър 
22m разположен на височина 49m (Фиг. 1.27 а) и б) ). Диаметърa на стадиона е 
143m. Използваната мембрана е Fiberglass/PTFE, като между всеки две дъги се 
поставя радиално въже, служещо да захване мембраната предавайки й съответ-
но показаната форма. 

Характерна черта на тази конструкция е умелото съчетаване на компози-
ционното решение с технологията за монтаж на купола и дъгите (Фиг. 1.28). 
Куполът и дъгите се монтират на кота ±000. За да се осигури пространствената 
устойчивост на дъгите по времето на монтаж предварително се монтира текс-
тилната мембрана, през поле, както и система от въжета и натиснати пръти от 
вътрешната страна на купола. Така изградената система се превежда в проектно 
положение посредством повдигане на купола чрез хидравлични крикове поста-
вени на централна опорна стойка. 

 
Фиг. 1.26: Двореца Изумо. 
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а)                 б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1.27: а) Общ изглед на дървената дъга; 
б) Куполът в проектно положение. 

 
Фиг. 1.28: Куполът в процес на монтаж. 
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Куполът на хилядолетието, Лондон, 1999 (Фиг. 1.29) [12]. Архитектур-
ния проект е изготвен от бюрото на арх. Richard Rogers, а конструкцията е про-
ектирана от конструкторско бюро Happold. 

 
Фиг. 1.29: Куполът на хилядолетието. 

Текстилната мембрана на купола покрива обща площ от 80000m2 и е из-
пълнена от Fibreglass/PFTE мембрана. Конструктивната концепция за тази мем-
брана е принципно различна от концепцията за хиперболо-параболичните по-
върхнини. В този случай се използват 72 радиални кабела с диаметър на опор-
ния пръстен 320m (първоначално се е предвиждал диаметър 400m). Радиалните 
кабели се подпират в определени възли от външни и вътрешни ванти, които са 
окачени на 12 броя решетъчни мачти с височина 100m. 

 
Фиг. 1.30: Куполът в процес на монтаж. 

Повърхнината на купола е сферична, а текстилната мембрана е опряна на 
радиалните кабели. Товара се поема основно от радиалните кабели, които го 
предават на вантите, окачени на мачтите. Особено внимание е отделено на 
опасността от задържане на сняг или вода при пороен дъжд. Геометрията на 
конструкцията е така подбрана, че да се осигури задоволително функциониране 
при отчитане на възможните провисвания (Фиг. 1.30). Радиалните кабели за-
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почват от централен пръстен с диаметър 30m, съдържащ 12 кабела. По външния 
периметър кабелите са свързани с носещи въжета в 24 анкерни точки. Верти-
калните анкери са свързани с пръстеновидна греда с оглед да се осигури поема-
нето на хоризонталните сили. 

За да се осигури пространственото разположение на радиалните кабели 
са използвани пръстенни кабели (по окръжност). Пръстенните кабели са разпо-
ложени над текстилната мембрана и не контактуват с нея, за да не променят ге-
ометричното и очертание. Използвани са пръстенни кабели и под текстилната 
мембрана, за да осигурят проектното положение на връзките (Фиг. 1.31). 

 
Фиг. 1.31: Куполът в завършен вид преди монтажа на мембраната. 

 
За да се предотврати провисването на радиалните кабели е използувано 

предварително напрягане от 400kN (70% от граничната якост). Предварително-
то напрягане на мембраната е предвидено да бъде 4kN/m. 

Първоначално е предвиждано покривната мембрана да се изпълнява от 
поливинилхлорид (PVC), тъй като се е очаквало покритието да бъде временно. 
В последствие е решено покритието да бъде дълговременно и поради това се 
предписва използването на покритие със стъклени влакна Fibreglass/PFTE.  

За да се избегне огъването на кабелите в точките на окачване са използ-
вани ставни връзки, позволяващи свободно завъртане във вертикално и хори-
зонтално направление. 

Носимоспособността на цялостната конструкция срещу случайно разру-
шение се осигурява с повишена статическа неопределимост т.е. възможно е 
разрушение на отделен елемент без авария на конструкцията. 

Отделните платна от покритието са изготвяни много прецизно. Нишките 
от основата на текстилната тъкан са ориентирани в радиално направление. На 
всяко отделно платно има предвидени шнурови въжета Ø12, с помощта на кои-
то се извършва окачването към основните кабели. 

 
 
Стадиона в Шанхай, Шанхай, Китай, 1997 (Фиг. 1.32) [12]. Архитекту-

рата на стадиона е разработена от “Шанхайския институт по архитектурен ди-
зайн и изследвания”, а конструктивният проект е съвместна реализация на съ-
щия институт и Weidlinger Associates. 
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Фиг. 1.32: Общ изглед от конструкцията. 

В план, покрива на стадиона е ограничен от две елипси. Външната елипса 
е с оси 288,4x274,4m, а вътрешната 150x213m. Характерното е, че контурните 
на елипсите не лежат в една равнина, а представляват сложни пространствени 
криви, като по този начин образуват сложна пространствена повърхнина. Всяка 
една от елипсите представлява трипоясна структура, като външната и вътреш-
ната елипса са обединени посредством радиални ферми (Фиг. 1.33). Покритието 
на стадиона е от Fibergalss/PTFE мембрана, покриваща 28900m2, разделена на 
57 пирамидални части. Опирането на мембраната във върха на пирамидата, е 
решено посредством централна стойка, която е опряна на четири кабела анке-
рирани в съседните радиални ферми (Фиг. 1.34). 

 
Фиг. 1.33: Конструктивна композиция на покрива и текстилна мембрана. 

 
Фиг. 1.34: Опиране на мембраната. 
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1.3 Анализ на предишни изследвания (теоретични и 
експериментални) 

Развитието на теорията и практическите приложения на текстилните 
мембранни конструкции изключително много се ускорява след шейсетте годи-
ни на 20в. Благодарение на активната работа на немския архитект Фрай Отто 
(Frei Otto), в областта на леките конструкции, се създава ILEK “Института по 
леки конструкции и концептуален дизайн” (ИЛККД)” към “Университета в 
Щутгарт”. Темата за леките покрития става изключителни актуална след реали-
зирания през 1972г. Олимпийски комплекс в Мюнхен. Счита се, че това е и 
първата конструкция от този тип, при която е използван компютър за изследва-
нето и. Изчисляването е извършено от проф. Клаус Линклиц (Klaus Linkwitz) и 
инж. Джон Аргирис (John Argyris). В множество университети в Европа и САЩ 
се създават катедри предимно ориентирани в областта на леките мембранни 
покрития. На база на дългогодишни изследвания в ИЛККД са публикувани над 
тридесет монографии, третиращи тематики като: минимални повърхнини, отва-
ряемо-затваряеми покрития, надувни конструкции, енергоспестяващи конст-
рукции и др. [15]. Един от основните приноси на ИЛККД са разработените ме-
тоди за намиране на формата на повърхнината чрез използване на мащабни 
физични модели или чрез методите на аналитичната геометрия, като в тази об-
ласт активно работят Фрай Ото, Фридрих-Карл Шлейер, Рудолф Тростел. Мо-
делите са били изготвяни от гъвкави нишки или сапунени мехури [7, 8, 9, 10]. 
По-късно в средата на 70-те години развитието на компютърните технологии 
позволява физичните модели да бъдат заменени с числени. Тава е и периода, в 
които се развиват трите базови числени метода, нелинеен деформационен 
анализ (Non-linear stiffness analysis, NSA), динамична релаксация (Dynamic re-
laxation, DR) и плътност на силите (Force density, FD), за моделиране и изчисля-
ване на леки мембранни покрития. В Германия под ръководството на проф. 
Линклиц (Linkwitz)и проф. Счек (Schek), в университета в Щутгарт, се разра-
ботва и развива предимно метода “FD” [16, 17, 18]. Метода “DR” за първи път е 
докладван от Дей (Day) и Бaунс (Bunce) [19]. В последствие е напълно разрабо-
тен и пригоден за изследване на текстилни мембранни конструкции от Майкъл 
Барнс [20, 21, 22, 23, 24]. Този метод е изключително разпространен във Вели-
кобритания. Нелинейният деформационен анализ (NSA) е разработен за първи 
от Хауг (Haug) и Пoлел (Powell) [25, 26]. Те използват Нютон-Рафсон итераци-
онния подход за намиране на равновесната форма на повърхнината. Въпреки, 
че в техните публикации терминът “form finding” или “shape finding” никъде не 
се споменава, техните примери за нелинейно изследване на мембранни конст-
рукции се считат за първите опити за намиране на минимални повърхнини ба-
зирани на нелинейният деформационен анализ. В настоящия момент трите ме-
тода са напълно разработени и завършени, като са внедрени в множество соф-
туерни продукти като EASY, ESI, ForTen32, SOFiSTiK, ADINA и др. 

 
Усъвършенстването на технологиите за производство на текстилни мем-

брани, довежда до появата на изключително многообразие от материали, което 
пък от друга страна стимулира развитието на методите за тяхното тестване. 
Физико-механичните характеристики на материалите се оказват критични за 
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коректната реализация на съоръжения от този тип. Създават се лаборатории 
към университетите, в които се разработват методи за тестване на едноосов и 
двуосов опън. Характерно за текстилните мембранни материали е тяхното изк-
лючително нелинейно поведение при натоварване и анизотропноста. Това нала-
га тестовете за определяне на якостта и модулите на еластичност принципно да 
се разграничат. Тестът на едноосов опън е стандартизиран за определяне на 
якостта на материала [21], а тестовете на двуосов опън за дефиниране на моду-
лите на еластичност [22]. 

Поради факта, че конструкциите с текстилна мембрана са новост в строи-
телната практика то и фирмите, които за ангажирани с тяхното проектиране и 
изпълнение не са заинтерисовани от разпространението на информация. Из-
вършени са множество експериментални изследвания, необходими при проек-
тирането на множество от гореизложените обекти, в областта на аеродинамич-
ните изследвания и натоварването от сняг. Информацията от направените екс-
перименти е фирмена и в повечето случай не е публикувана. Липсата на норма-
тивни документи, в тази област, затруднява както проектирането им така и въз-
можността за сравнения. 

След създаването на тематичната мрежа TensiNet (The Communication 
Network for Tensile Structures in Europe) през 2001г. се обединиха фирми така и 
университети с основна цел да се популяризира и обмени опит в областта на 
текстилните мембранни конструкции. Като краен продукт на съвместната три-
годишна разработка бе публикуван “European Design Guide for Tensile Surface 
Structures”, който има повече информативно образователен характер отколкото 
истинско ръководство за проектиране. 

Сред така проучените тематики в областта на текстилните мембранни 
конструкции, все още съществуват множество “бели полета”. Тава се дължи 
като на създаването на нови материали и конструктивни системи така и на фак-
та, че конструкциите с текстилни мембрани са уникални и обхващането на 
всички ефекти е единствено възможно само чрез експерименти. Нерешените 
проблеми в областта на текстилните мембранни конструкции могат да се сис-
тематизират в следните пунктове: 

 Не е окончателно решено по кой от методите “допустими напреже-
ния” или “гранични състояния” да се оразмерява текстилния материал; 

 Няма яснота по въпроса с натоварванията върху основните форми при 
текстилните мембрани: конична, хиперболична и седловинна, вълно-
образна и дъговидна; 

 Не е известна методика как да се оразмеряват заваръчните съединения, 
както и конструктивните детайли на прикрепяне на мембраната към 
опорния контур; 

 Няма яснота за методите на изграждане, чрез които да се гарантира, че 
проектните напрежения са се реализирали в повърхнината; 

 Не са известни начини за определяне на параметрите на формата на 
повърхнината, при които ще е гарантирана нормалната експлоатация. 
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1.4 Цели и обхват на дисертацията 
Настоящата работа има за задача да изследва характерните особености на 

текстилните материали, текстилните мембрани като конструктивни повърхнини 
и текстилните мембранни конструкции. Някои от проблемите като поведение 
при двуосово натоварване са анализирани на база на чужди изследвания, а дру-
ги като поведение на слепени (заваръчни) съединения подробно изследвани от 
автора. Поради липсата на сведения за експериментални изследвания в областта 
на текстилните мембранни конструкции основната част на дисертацията е на-
сочена към натурен експериментален модел. Поведението на текстилна мемб-
ранна конструкция с деформируем стоманен контур е напълно изследвана, при 
предварително напрягане и последващи гравитачни натоварвания, в настоящата 
разработка. Резултатите са сравнени с числени модели, отразяващи различни 
нива на подробност при моделирането. 

В световната литература липсват критерии за подбор на конструктивната 
форма, съотношения на геометрични параметри и нива на предварително нап-
рягане гарантиращи сигурността и нормалната експлоатация. 

 
Целта на настоящата разработка е да се изследва, числено и експе-

риментално, съвместната работа на текстилна мембранна повърхнина и 
стоманен опорен контур. Направено е сравнение между числените и експе-
рименталните резултати. Разгледан е проблема с конструктивното формо-
образуване като са анализирани четири базови типа повърхнини. Анали-
зирано е поведението на заваръчни шевове и е предложен модел за оразме-
ряването им. 

 
Основните обекти на изследването, които се разглеждат в дисертацията 

могат да се систематизират в следните направления: 
 Изследване на текстилни материали при едноосов опън до разру-
шение и анализ на релаксацията; 
 Изследване на съвместната работа на мембрана с конична форма 
и стоманен опорен контур, при предварително напрягане и послед-
ващи гравитачни натоварвания симулиращи натоварване от сняг; 
 Изследване на начините за конструктивно формообразуване и из-
вод за оптимални форми; 
 Изследване на съединения реализирани посредством високочес-
тотно слепване (заваряване); 
 Анализиране на световният опит и предлагане на конструктивни 
препоръки при проектиране. 

 
 
 
 
 
 


