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 УВОД 

 
С течение на времето носещите конструкции на сградите и съоръженията се аморти-

зират, което води до влошаване на техните качества и физико-механични показатели. Често 

вследствие на неправилна експлоатация или недостатъчна якост на материалите се появяват 

повреди, а при значителни претоварвания или аварийни ситуации, например силно 

земетресение, слягане на земната основа и други, настъпва и разрушение на конструкциите. 

През дългия експлоатационен живот на сградите може да се наложи промяна на 

предназначението им или да се повишат изискванията към тях поради изменение на 

нормативната база, което в повечето случаи налага извършването на изменения в 

строителните конструкции. 

Поддръжка на една конструкция включва дейности, свързани с носимоспособността, 

дълготрайността, функционалността и естетическия облик. Недобрата поддръжка на конст-

рукцията води до невъзможност за изпълнение на функциите ù по предназначение, което 

налага извършването на основен ремонт с възстановяване и/или усилване на повредени 

носещи елементи или цялата конструкция. При възстановяването се възвръща главно 

първоначалната носеща способност на конструкцията, докато при усилването основната цел 

е повишаване на носимоспособността и сигурността на строителната конструкция. При 

реконструкция и модернизация може да се наложи и видоизменение на  първоначалната 

конструкция най-често чрез усилване на носещите елементи за повишено полезно 

натоварване, премахване на отделни конструктивни елементи и/или заместването им с 

други, както и вграждане на нови носещи елементи.   

Подовите конструкции са основен конструктивен елемент от носещата конструкция 

на сградите. Те директно поемат вертикалните натоварвания, а чрез разположението си в 

конструкцията, участват в осигуряването на общата устойчивост на сградата като образуват 

хоризонтални диафрагми и играят важна роля в поемането на хоризонтални сили от вятър и 

земетръс. Това обуславя сложното им напрегнато и деформирано състояние, като същевре-

менно с това ги прави уязвими за различни повреди и дефекти, които често могат да 

доведат до предаварийни и аварийни състояния. 

При аварии и реконструкции на сгради, стоманобетонните плочи често се налага да 

бъдат усилвани чрез прилагането на различни методи, познати в световната и в частност 

българската практика. Един от тези многообразни методи е усилването чрез външно 

предварително напрягане, с доказана ефективност в конструктивно и технологично 

отношение. В България този метод се използва за усилване на мостови конструкции и      

по-рядко за конструктивни елементи в сгради, като към момента няма данни за прилагането 

му при усилване на подови конструкции.  

Предмет на дисертационния труд е провеждането на теоретично и експериментално 

изследване и анализ на поведението на монолитни стоманобетонни плочи, усилени с 

външно предварително напрегнати стоманени въжета. Стоманобетонните плочи са усилени 

с проектирана от автора напрягаща система, която е монтирана от долната им страна за 

поемане на положителни огъващи моменти. Оценени са възможностите за практическото 

приложение на предложената усилваща система. Представени са технологично-конструк-

тивни решения, с които се цели постигането на технико-икономическа ефективност на 

процеса по усилване.  
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Дисертационният труд съдържа увод, шест глави и приложение. 

 Глава I разглежда актуалното състояние на проблема, свързан с усилването на 

стоманобетонни подови конструкции. Представени са основните методи за усилване и 

детайлно е анализирано външното предварително напрягане като целесъобразен метод. 

Разгледани са технологиите и материалите, използвани в съществуващите към момента 

усилващите системи и са анализирани характерните им особености. Извършен е обзор и 

анализ на приложението на външното предварително напрягане на високоякостна 

армировка за усилване на монолитни стоманобетонни плочи. След направените изводи са 

поставени основните цели и задачи на настоящия дисертационен труд. 

 В Глава II е направен конструктивен анализ на монолитни стоманобетонни плочи, 

усилени чрез външно предварително напрягане на стоманени въжета. Въз основа на 

теоретичен анализ и числено изследване е предложено целесъобразно конструктивно-

технологично решение за усилваща система със споменатия вид напрягане, което да 

осигури ефективно увеличение на капацитета на плочите. 

В Глава III е представено експерименталното изследване на поведението на 

монолитни стоманобетонни плочи, усилени чрез външно напрегнати стоманени въжета с 

предложената от автора напрягаща система. Съпоставено е влиянието на вариациите на 

усливащата система върху напрегнатото и деформирано състояние на плочите. От 

получените резултати се потвърждава ефективността и практическата пригодност на тази 

система.  

В Глава IV са изяснени технологичните особености на процеса на усилване на 

монолитни стоманобетонни плочи чрез външно предварително напрягане на стоманени 

въжета. Анализирани са вариантните технологични решения и обезпечаването с 

технологични средства при различните етапи от изпълнението. Дадени са практически 

насоки при използването на тази технология за усилване, с които може да се подобри 

качеството и сигурността на работа. 

 В Глава V е разработена принципна технологична карта за изпълнение на усилване 

на монолитни стоманобетонни плочи с предложената от автора усилваща система. 

 В Глава VI са направени обобщени изводи и препоръки на дисертационния труд. 

 Приложението съдържа решение на примерна задача за оптимален избор на 

хидравлична преса за външно предварително напрягане на високоякостна армировка. 
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ГЛАВА I 
 

МЕТОДИ ЗА УСИЛВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПОДОВИ 

КОНСТРУКЦИИ. УСИЛВАНЕ ЧРЕЗ ВЪНШНО 

ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ  

 
1. Оценка на състоянието и установяване на необходимост от усилване 

на стоманобетонни подови конструкции. 
 

1.1. Състояние и структура на сградния фонд в България. 
 

Сградният фонд в България се намира в различно състояние и е със застаряваща 

структура. 

След 1970 год. започва масовото строителство на сгради със стоманобетонна носеща 

конструкция. Към момента техният относителен дял, спрямо сградите с друг вид 

конструкция, е най-голям.  

В много случаи запазването на съществуващите сгради е икономически по-изгодно, 

отколкото новото строителство. Това налага извършването на поддръжка и ремонт, при 

който с възстановяване и/или усилване се постига надеждно удължаване на експлоата-

ционния срок на сградите.  
 

1.2. Видове стоманобетонни подови конструкции – характерни конструк-

тивно-технологични особености. 
 

 1.2.1. Монолитни стоманобетонни подови конструкции. 
 Монолитните стоманобетонни подови конструкции са масово приложими в 

строителство, най-често при жилищни и обществени сгради.  
 

1.2.2. Сглобяемо-монолитни стоманобетонни подови конструкции. 

 Тези подови конструкции намират приложение при полумонтажното гражданско 

строителство. 
 

1.2.3. Сглобяеми стоманобетонни подови конструкции. 
 Подовите конструкции от сглобяеми стоманобетонни елементи се прилагат в 

жилищното, обществено и промишлено строителство.  
 

1.3. Дефекти и повреди в стоманобетонни подови конструкции. Причини за 

възникването им. 
 

1.3.1. Дефекти и повреди в стоманобетонни подови конструкции. 
В зависимост от значението и влиянието върху надеждността на стоманобетонните  

подови конструкции, може да бъде направена следната класификация на повредите и 

дефектите: 

 Дефекти и повреди, незастрашаващи пряко сигурността на подовите конструкции;  

 Дефекти и повреди, застрашаващи пряко сигурността на подовите конструкции; 

 Дефекти и повреди с авариен характер при подовите конструкции; 

 Специфични дефекти и повреди при подовите конструкции след земетресения. 
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Най-характерните повреди в стоманобетонните плочи са: корозия на материалите, 

пукнатини и провисвания.  
 

1.3.2. Причини за възникване на дефекти и повреди в стоманобетонни подови 

конструкции. 
   

От извършените проучвания на настъпили различни по вид и значение дефекти, 

повреди и аварии в стоманобетонните подови конструкции, може да се обобщят причните, 

които ги пораждат: 

 Проектантски грешки; 

 Несъвършенства на нормативната база; 

 Некачествено изпълнение;  

 Неправилна експлоатация;  

 Въздействие на външни фактори – земетресения, пожари, агресивни среди и др. 
 

1.4. Обследване и изпитване на стоманобетонни подови конструкции. Оценка 

на техническото им състояние. 
 

1.4.1. Обследване и изпитване на стоманобетонни подови конструкции. 
Съобразно вида на заключението относно състоянието на конструкцията, получено 

от техническото обследване, се взема решение за необходимост от натурни изпитвания или 

спиране на последващи действия по изпълнението, реконструкцията или експлоатацията на 

конструкцията.  
 

1.4.2. Оценка на техническото състояние на стоманобетонни подови 

конструкции. 
Целта на оценката е да се определи необходимостта от възстановяване и усилване, с 

което да се гарантира експлоатационната годност на конструкцията. 

Въз основа на резултатите от инженерното обследване, направените изводи и 

оценката на състоянието на конструкцията се вземат технически решения и се разработва 

проект за възстановяване и/или усилване. 
 

1.5. Причини за усилване на стоманобетонни подови конструкции. 
 

Причините за възстановяване и усилване на съществуващите конструкции най-общо 

могат да се разделят в две групи: 

 Нормативно определени причини – възстановяването/усилването се налага, за да се 

удовлетворят законови изисквания; 

 Причини, свързани със сигурността и експлоатационната годност на конструкцията – 

възстановяването/усилването е предизвикано от проявата на дефекти, повреди или аварии. 
 

1.6. Нормативна база, свързана с усилване на съществуващи сгради. 
 

При всяка промяна на нормативната база, изискванията към съществуващите 

конструкции стават по-строги. Съществуващите сгради, при всички положения, трябва да 

се приведат в съответствие поне с нормативната база, действала по време на изграждането 

им, което се постига с възстановяване и/или усилване. 
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2. Методи за усилване на стоманобетонни подови конструкции. 
 

За усилването на стоманобетонни плочи се прилагат различни методи с използването 

на съвременни технологии и материали, които могат да бъдат класифицирани в две 

категории: пасивни и активни методи [50]. При пасивните, като удебеляване на плочата със 

стоманобетон, добавяне на стоманени елементи и залепване на FRP ивици, не се прилагат 

предварителни външни сили към конструкцията. При активните методи за усилване, като 

например външно предварително напрягане, предварително се вкарват външни сили в 

конструкцията, които намаляват ефектите от последващото натоварване.  

При ремонтни работи на стоманобетонни плочи, преди усилването много често е 

необходимо да се извърши възстановяване на конструкцията.  
 

2.1. Усилване с удебеляване на плочата със стоманобетон. 
 

Този начин за усилване се прилага при плочи, поемащи вертикално натоварване при 

недостатъчна носимоспособност, коравина и дуктилност. Методът се препоръчва за силно 

повредени стоманобетонни плочи.  
 

2.2. Усилване с добавяне на стоманени елементи. 
 

Усилването чрез външно армиране със стоманени плочи, шини и профили или вграж- 

дане на допълнителни стоманени елементи е друг начин за увеличаване на носещата 

спосбност на огъване и срязване на стоманобетонните плочи за вертикално натоварване.  
 

2.3. Усилване със залепване на FRP материали. 
 

Все по-широко разпространен метод за усилване на стоманобетонни плочи е с 

прилагането на ивици от FRP. Този метод е ефективен за увеличаване на носимоспособ-

ността на огъване и срязване, както и за намаляване на провисванията и широчината на 

пукнатините. 
 

2.4. Усилване с външно предварително напрягане. 
 

С тази технология активно се променя напрегнатото и деформирано състояние на 

конструкцията, като значително се увеличава носимоспособността на огъване и срязване на 

плочата. Намалява се широчината на недопустимите и големи пукнатини и се увеличава 

коравината, която от своя страна намалява деформациите и вибрациите в конструкцията.  
 

2.5. Усилване с химически анкери. 
 

Химическите анкери се използват за възстановяване и/или усилване на плочи, дефек-

тирали или повредени с образуване на пукнатини, както и за повишаване на общата 

устойчивост на конструкцията. Успешно е приложението на метода при възстановяване на 

връзката плоча-стоманобетонна стена (шайба), както и за усилване на безгредови плочи 

срещу продънване.  
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3. Избор на подходящ метод за усилване на стоманобетонни подови 

конструкции. 
 

3.1. Фактори, влияещи върху избора на метод за усилване. 
 

Изборът на конкретен метод за усилване на стоманобетонни плочи зависи от няколко 

конструктивни, технологични и икономически фактори. 
 

3.2. Стратегии за усилване. 
 

Стратегиите за усилване на стоманобетонни плочи се изразяват в увеличаване на 

капацитета им – носеща способност, коравина и деформационен капацитет.  

Таблица 1.6. Ефект от основните методи за усилване на стоманобетонни плочи върху 

характеристиките на конструкцията  

Метод на усилване Якост Коравина Дуктилност 

Удебеляване на плочата със стоманобетон Да Да Да 

Добавяне на стоманени елементи Да Да Да 

Залепване на FRP ивици Да Да Не 

Външно предварително напрягане на 

армировъчна стомана 
Да Да Да 

Външно предварително напрягане на FRP 

материали 
Да Да Не 

Усилване с химически анкери Да Да Да 
 

3.3. Критерии за избор на подходящ метод за усилване. 
 

Критериите могат да бъдат количествени (например цена на усилването) или 

качествени (например функционална съвместимост), като са разделени в следните групи: 

 Социално-икономически критерии; 

 Технически критерии; 

 Архитектурни критерии. 
 

3.4. Етапи при разработване и изпълнение на проект за усилване. 
 

За възстановяване/усилване на строителните конструкции е необходимо да бъде 

съставен специален работен проект с най-подходящи указания за начина на изпълнение.  

Основните етапи от процеса по възстановяване/усилване на конструкциите са: 

 Подготвителен етап; 

 Разработване на конструктивен работен проект за усилване; 

 Извършване на ремонтни дейности. 
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4. Усилване на стоманобетонни плочи чрез външно предварително 

напрягане. 
 

4.1. Общи положения при външно предварително напрягане. 
 

4.1.1. Същност на външното предварително напрягане. 
   
 При външното предварително напрягане напрягащите елементи се разполагат отвън 

на бетонното сечение на конструктивния елемент. Те са от несвързан тип, т.е. нямат 

сцепление с бетона, и могат да бъдат: 

 – въжета от високоякостна армировъчна стомана; 

 – пръти от високоякостна армировъчна стомана; 

 – пръти от обикновена армировъчна стомана, работещи по шпренгелна система; 

 – въжета или ивици(ленти) от FRP материали. 
 

4.1.2. Приложение на външно предварително напрягане за усилване на 

стоманобетонни конструкции. 
Външното предварително напрягане е ефективна техника, прилагана при изграждане 

на нови конструкции, основно за мостове, както и за усилване на съществуващи сгради и 

съоръжения. Областта на приложение на външното предварително напрягане включва: 

– конструктивни елементи на сгради: плочи, греди, щурцове, колони и фундаменти; 

– мостове с всякакви напречни сечения; 

– съоръжения с цилиндрична кривина: водни кули, силози, напорни тръби, 

резервоари.    

Недостатъчната информация за научни изследвания и практическото прилагане на 

външното предварително напрягане в България за усилване на стоманобетонни плочи от 

сгради, е мотивът за насочване на анализа към тази проблематика, с което да се изяснят 

целта и задачите на настоящия дисертационен труд. 
 

4.2. Концепция за усилване на стоманобетонни плочи чрез външно 

предварително напрягане. 
 

Външното предварително напрягане е един от най-разпространените методи за 

усилване на стоманобетонни плочи и е практически приложим, когато има нужда от: 

  – промяна на конструктивната система, например премахване на колона, чиято 

реакция е заменена от девиаторната сила на напрягащата система; 

  –  значително увеличение на носимоспособността на огъване на плочата; 

  –  подобрение на експлоатационното състояние, например при прекомерни провис-

вания и пукнатини. 

Предварителното напрягане на високоякостни материали (армировъчна стомана и 

FRP) е ефективен начин те да бъдат използвани за усилване.  

Напрягащите елементи от FRP не притежават дуктилност при екстремни натовар-

вания за разлика от стоманата. Това означава, че елементи, усилени с FRP могат едновре-

менно да осигуряват по-голяма носимоспособност при крайно гранично състояние и         

по-ниско дисипиране на енергия, отколкото тези, усилени със стомана [77]. 
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4.3. Технологии за усилване на стоманобетонни плочи чрез външно 

предварително напрягане. 
 

4.3.1. Напрягане на пръти от армировъчна стомана, работещи по шпренгелна 

система. 
Този вид усилване се прилага при еднопосочно или кръстосано армирани плочи, 

както и за плочогреди, когато е необходимо да се увеличи полезното вертикално 

натоварване. Системата може успешно да се прилага и за усилване на безгредови плочи, 

като за отклонението на армировката се използват метални девиаторни устройства. С този 

начин на усилване се увеличава носещата способност на огъване на плочата, както и 

нейната коравина.  

За напрягащи елементи се използват пръти от обикновена армировъчна стомана, 

които се напрягат с динамометрични ключове или пръти от високоякостна армировъчна 

стомана (𝑓𝑝𝑘 = 600 ÷ 900 𝑀𝑃𝑎), които се напрягат чрез преси с бутална напрягаща щанга.  
 

4.3.2. Напрягане на FRP материали. 
Усилването с FRP материали води до увеличаване на носещата способност на 

огъване и срязване, както и до намаляване на провисванията и широчината на пукнатините 

в плочите. Методът се прилага за усилване на всякакъв вид стоманобетонни плочи. 

Напрягащите елементи от FRP са под формата на ивици, въжета и пръти, като 

основен проблем е тяхното анкериране. 
 

 Усилване със залепени, напрегнати FRP ивици  
При тази технология има два начина за разполагане на ивиците: външно залепени 

(EB) и монтирани и залепени в предварително направен жлеб в бетона (NSM). 

Анкерирането на външно залепените ивици бива механично или градиентно. 

Адхезията между ивиците и бетона се създава посредством термоактивна модифицирана 

епоксидна смола, която притежава високи механични характеристики и технологични 

параметри.  

При NSM CFRP ивиците напрягането се реализира с хидравличен крик при 

наличието на активно и пасивно временно анкериране. За предаване на напрягащата сила се 

разчита само на адхезията между бетона и CFRP ивицата, тъй като при тази система няма 

оставащи анкерни устройства. 
 

 Усилване с напрегнати FRP пръти/въжета  

Напрягащите елементи са пръти и въже- 

та, изградени от карбонови нишки, като техните  

свойства силно зависят от производителя, но  

масово използваните имат изключително висок  

модул на еластичност и ниска релаксация. Тези  

елементи не притежават дуктилност, като проя- 

вяват линейно поведение до момента на разру- 

шение. 

 

 
           Фигура 1.81. Усилване на безгредова  

                                            плоча с CFRP пръти [84] 
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4.3.3. Напрягане на въжета от високоякостна армировъчна стомана. 
Външното предваритлено напрягане при усилване на стоманобетонни плочи е 

процес, при който напрягащата армировка и приспособленията от усилващата система се 

разполагат обикновено отдолу на плочата, като при напрягането тя ефективно се повдига 

нагоре, с което се подобрява носимоспособността на огъване и срязване, както и коравината 

и деформационния капацитет. По-рядко се прилага за поемане на отрицателни огъващи 

моменти.   

Напрягащата армировка трябва да притежава висока опънна якост, да проявява 

еластично поведение, докато се достигнат относително високи напрежения в 

конструкцията, и да е устойчива на умора, като най-често се използват високоякостни 

стоманени въжета (𝑓𝑝𝑘 = 1000 ÷ 1900 𝑀𝑃𝑎) с нисък клас на релаксация. 

Високоякостните стоманени въжета не притежават дуктилност, но този недостатък се 

контролира с адекватно оразмеряване на усилването, за да не се достигне до крехко 

разрушение на стоманобетонната конструкция. Основен проблем тук е осигуряването на 

надеждна защита на армировката срещу корозия и пожар.  

Технологията е най-ефективна за усилване на конструкции поради най-ниското 

съотношение на цена/значимоста за конструкцията в сравнение с другите методи за 

усилване. Освен това не се налага прекъсване на технологичните процеси, като 

изпълнението е бързо и в съответствие с изискванията за устойчиво строителство. Има 

възможност за постоянен мониторинг върху усилващата система, като напрягащата сила 

може да се коригира своевременно. Напрягащите елементи могат да се премахват или 

заменят, ако възникне някакъв проблем, като скъсване на въже или възникнала корозия. 

Тази технология успешно се прилага за усилване на всякакъв вид стоманобетонни 

плочи в обществени и промишлени сгради, като почти не се прилага в жилищни сгради 

поради малката светла височина в помещенията, създаваща ограничения за свободното 

разполагане на усилващата система. 

В световната практика има реализирани редица проекти за усилване на 

стоманобетонни плочи чрез външно предварително напрягане на стоманени въжета, като 

например усилване на плочи от обществени гаражи и офисни сгради – фиг. 1.85 и фиг. 1.86. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1.85. Усилване на гредова стомано-          Фигура 1.86. Усилване на безгредова сто- 

бетонна плоча от обществен гараж с външно       манобетонна плоча от офисна сграда чрез            

напрегнати единични стоманени въжета [85]      сноп от напрегнати стоманени въжета [86] 
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Към момента са извършени няколко експеримента за изучаване на поведението на 

монолитни стоманобетонни плочи, усилени с външно напрегнати стоманени въжета при 

различни варианти на усилващи системи, за поемане на огъващи моменти и срязващи сили.  

Проведеният експеримент от Abu Gazia и др. [87] изследва поведението на 

двуотворни непрекъснати плочи, усилени с външно предварително напрегнати стоманени 

въжета, с различни профили и ексцентрицитет спрямо средната повърхнина на плочата.  

Изследване, направено от Han и др. [88], разглежда поведението на стоманобетонни 

плочи, възстановени и усилени с алуминиево-полимерен разтвор и външна напрегната 

армировка, разположена в опънната зона, при статично натоварване и натоварване на 

умора.  

Нова технология за усилване на безгредови плочи, използваща високоякостни въжета 

и анкериране чрез залепване с епоксидно лепило (отпада традиционното външно 

анкериране), е експериментално изследвана от Faria и др. [89]. Усилващата система се 

разполага в зоната над опорите за поемане на отрицателни моменти.  
  

 След направения анализ на практическото приложение и извършените до момента 

теоретични и експериментални изследвания при усилване на монолитни стоманобетонни 

плочи чрез външно предварително напрягане, са установени основни нерешени проблеми, 

изискващи: 

 извършване на допълнителни изследвания на поведението на усилени монолитни 

стоманобетонни плочи с външно напрегната армировка с цел изясняване на сложното им 

напрегнато и деформирано състояние; 

 рационализиране на конструкцията на усилващите системи, използващи 

високоякостни стоманени въжета, с което да се осигурят целесъобразни и практически 

приложими технологични решения; 

 анализиране на технологията на изпълнение и разработване на ефективни 

технологични карти, за да се изясни спецификата на процеса и улесни прилагането на този 

метод за усилване. 
  

4.3.4. Електротермично напрягане на прътова армировка. 
Авторът на дисертационния труд предлага едно конструктивно-технологично 

решение за усилване на монолитни стоманобетонни плочи чрез електротермично напрягане 

на прътова армировъчна стомана. От чисто технологични съображения, предложената 

система е приложима само за монтаж от горната страна на плочата за поемане на 

отрицателни моменти, с което се подобрява и якостта на срязване при безгредови плочи.  

Методът се основава на закона за линейното температурно разширение и свиване на 

стоманата. Могат да се използват армировъчни пръти от обикновена или вискоякостна 

стомана, които се нагряват с електрически ток до определена температура, вследствие на 

което се удължават. Веднага след това армировката се закотвя в крайщата си по начин, 

който да възпрепятства скъсяването ù при охлаждане. В резултат на това в армировката се 

пораждат опънни напрежения, след поемането на които от стоманобетонната конструкция 

се създава напрегнато състояние. 

Нагряването на прътите става на опори и се реализира с електронагревна инсталация, 

която трябва да има подвижни контактни електроди. След нагряването, пръта се хваща от 

двама работника с огнеопорни ръкавици и захващащи приспособления и се монтира на 

анкерните устройства от системата. 
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Фигура 1.93. Концептуална схема за усилване на монолитни стоманобетонни плочи чрез 

електротермично напрягане на прътова армировка 

Тази система е удачна за приложение в офисни сгради или такива, в които има 

инсталационни подове (двойни подове), където може да бъде монтирана без да нарушава 

функционалността на помещенията.  
 

5. Изводи. 
 

От извършения преглед и критичен анализ на литературата, свързана с проблемите на 

възстановяването и усилването на стоманобетонни подови конструкции, могат да се 

направят следните изводи: 
 

 Сградите със стоманобетонна носеща конструкция заемат значителен дял в сградния 

фонд на България. Състоянието на подовите конструкции в тези сгради е различно, 

като често са налични различни повреди и дефекти. В голяма част от случаите тези 

конструкции не са в съответствие с актуалните конструктивни изисквания. Това 

налага извършването на ремонти дейности, при които много често е необходимо 

възстановяване и/или усилване на конструкцията. 
 

 Изборът на подходящия метод за усилване на стоманобетонни плочи е трудна и 

комплексна задача и не винаги има еднозначно решение. Въз основа на предложения 

обзор, авторът е систематизирал основните фактори, които влияят върху най-

съществените критерии за избор на метода за усилване. 
 

 Проблемът за усилване на стоманобетонни плочи е актуален, а външното 

предварително напрягане на стоманени въжета е един от най-разпространените 

ефективни методи за усилване в световен мащаб. 
 

 От направените проучвания на методиките за проектиране и проведените до момента 

експерименти е установено, че те не отчитат в пълна степен особеностите на 

деформираното и напрегнато състояние на стоманобетонни плочи, усилени с външно 

напрегнати стоманени въжета. 
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 Липсват единна методика и стандарти за проектиране на усилването на 

стоманобетонни плочи чрез външно напрегната армировка. 
 

 Липсват еднозначно дефинирани указания и правила за изпълнение на усилването на 

подови конструкции чрез външно предварително напрягане на армировъчна стомана. 
 

 Направеният обзор на българската строителна практика, както и наличните 

изследвания и научни разработки, показват, че липсва опит в приложението на 

външното предварително напрягане с високоякостни стоманени въжета. 
 

6. Цел и задачи на дисертационния труд. 
 

Целта на дисертационния труд е да се анализира реалното поведение (въз основа на 

теоретично и експериментално изследване) на монолитни стоманобетонни плочи, усилени 

чрез външно предварително напрягане на високоякостни стоманени въжета и да се оценят 

възможностите за практическото приложение на тази технология. 
 

За да се изпълни целта на дисертацията е необходимо да бъдат решени следните 

основни задачи: 
 

 Да се извърши подробен конструктивен анализ на поведението на усилени 

монолитни стоманобетонни плочи с външно напрегнати стоманени въжета. 
 

 Да се проектира външно напрягаща система, използваща високоякостни стоманени 

въжета и осигуряваща ефективно конструктивно-технологично решение за усилване 

на монолитни стоманобетонни плочи. 
 

 Да се проведе експериментално изследване на конструктивното поведението на 

монолитни стоманобетонни плочи, усилени чрез предложената усилваща система. 

Получените резултати да се анализират и да послужат за формиране на основни 

изводи и препоръки, които да дадат възможност за практическо приложение на тази 

технология в реални обекти. 
 

 Да се извърши технологичен анализ на процеса по усилване на монолитни 

стоманобетонни плочи с външно напрегнати стоманени въжета, с който да се изяснят 

особеностите в прилагането на различни технологични решения. 
  

 Да се предложи рационален комплект от технологични средства за осъществяване на 

процеса по усилване с тази технология. 
 

 Да се изготви методика за оптимален избор на хидравлична преса за външно 

предварително напрягане на високоякостна армировка. 
 

 Да се състави технологична карта за изпълнение на усилване на стоманобетонни 

плочи с предложената от автора усилваща система. 
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ГЛАВА II 
 

КОНСТРУКТИВЕН АНАЛИЗ НА МОНОЛИТНИ 

СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ, УСИЛЕНИ ЧРЕЗ ВЪНШНО 

НАПРЕГНАТИ СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА  

 
 1. Основни положения при проектиране на усилването на съществу-

ващи стоманобетонни конструкции. 
 

При усилване на съществуващи стоманобетонни конструкции възникват следните 

основни проектни ситуации: 

 В първата ситуация конструктивните елементи са в добро общо състояние, без 

видими дефекти и повреди. Усилването се налага, поради преустройство или повишени 

изисквания към конструкцията.  

 При втората ситуация носещите елементи имат дефекти и повреди и се налага чрез 

обследване да се установи действителното им напрегнато и деформирано състояние. С 

получените данни се изчислява усилването, необходимо за продължаване на експлоата-

ционния живот на конструкцията.  

Тъй като изследването в настоящия дисертационен труд е фокусирано върху 

проектирането на усилване на монолитни стоманобетонни плочи за гравитационни 

въздействия, като основен нормативен документ е ползван БДС EN 1992-1-1 [92]. 
 

2. Теоретичен  анализ на монолитни стоманобетонни плочи,  усилени 

чрез външно предварително напрягане на стоманени въжета. 
 

2.1. Кратък обзор на основните положения в механиката на монолитните 

стоманобетонни плочи. 
 

 Монолитните стоманобетонни етажни плочи са тънки корави плочи, чиято теория се 

изгражда върху модела на Кирхоф (прилага се при огъване на тънки плочи с малки 

премествания, при които може да се пренебрегне влиянието на ъгловите деформации и 

мембранните усилия не влияят върху напреженията от огъване).  
  

2.2. Особености при проектиране на монолитни стоманобетонни плочи, 

усилени чрез външно предварително напрегнати стоманени въжета. 
 

2.2.1. Основни положения. 
Усилването чрез външно напрегната армировка се прилага основно за усилване на 

елементи, работещи на огъване, каквито са и стоманобетонните плочи. За да се получи по-

добър ефект от предварителното напрягане по отношение на нормалните напрежения, 

целесъобразно е напрягащата армировка да се разположи нецентрично под средната 

равнина на плочата, като по този начин се получава нецентричен натиск, което предизвиква 

обратна деформация и получаването на т.н. „обратно огъване“. Това води до значително 

увеличение на носимоспособността.  

В анкерните зони от плочата се появяват допълнителни срязващи усилия, които 

трябва да се отчетат при проектирането. Също така усилваната плоча трябва да има 
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достатъчна носимоспособност в натисковата зона, за да може да поеме обратния огъващ 

момент от напрягащата система.  

Анализът на външното предварително напрягане е различен от този при вътрешното 

предварително напрягане от свързан или незвързан тип. Това е така поради липсата на 

връзка между напрягащата армировка и бетона, както и големите деформациии, които 

изискват да се отчитат и ефектите от втори ред. Също трябва да се съобрази и намалената 

ефективна височина на напрягащата армировка при натоварване на конструктивния 

елемент. 

 Към момента липсват единни европейски стандарти за проектиране на усилване с 

външно предварително напрягане. Това е основната причина, поради която при 

конструктивния анализ на разглежданото усилване основно се използва нормативния 

документ БДС EN 1992-1-1 [92], като и някои принципи и препоръки, базирани на 

теоретични и експериментални изследвания [73, 95, 96, 97, 98, 99]. 
 

2.2.2. Разположение на напрягащата армировка. 
Разположението на напрягащите въжета се избира в зависимост от вида на 

моментовата диаграма от външните товарни въздействия и търсения ефект при усилването. 

Напрягащите въжета може да се разположат по праволинейна или полигонална 

траектория, като при последната се изисква приемането на отклонителни (девиаторни) 

точки. Изборът на профил на напрягащите въжета зависи от целите на усилването. 

Съображенията за разположението на напрягащата армировка се свързват с някоя от 

следните най-често срещани проектни ситуации: 

– Ситуация 1 (премахната колона) – траекторията трябва да е полигонална с 

девиаторно устройство в зоната на премахнатата колона; 

– Ситуация 2 (коригиране на деформации/пукнатини) – може да бъде използван право-

линеен или полигонален профил на напрягащата армировка. 

При праволинеен профил на напрягащите въжета, връзката им с бетона е само в 

анкерните устройства, като деформацията на въжетата не следва напълно тази на плочата. 

По този начин се появяват ефекти от втори ред поради промяна на ексцентрицитета на 

въжетата, което води до намаляване на напрягащата сила, а от там и на носимоспособността 

на конструкцията. За да се намалят тези ефекти трябва да се спазват следните изисквания: 

– при отношение отвор/ексцентрицитет по-малко от 20, т.е. L e < 20⁄ , трябва да се 

използва поне един девиатор; при 𝐿 𝑒⁄ > 20 са необходими два или повече девиатора [96] 

(фиг. 2.4). В посочените отношения с 𝐿 е означен отвора на полето, а с 𝑒 разстоянието 

между тежестните оси на въжето и плочата; 

– разстоянието между девиаторните точки не трябва да надхвърля 12 пъти полезната 

височина на въжетата 𝑑𝑝 [97]. 

Анкерното устройство трябва така да се позиционира, че резултантната на силите да 

е в масовия център на конструктивния елемент. Ако това не е възможно поради геометрич-

ни ограничения или нужда от голям ексцентрицитет, са възможни следните решения:  

 увеличаване на дебелината на плочата в анкерната зона; 

 изпълнение на стоманобетонни анкерни блокове; 

 използване на стоманени анкерни устройства.  
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Фигура 2.4. Външно напрягане на плоча с въжета с праволинеен и полигонален профил 

2.2.3. Напрягаща армировка и помощни устройства за външно предвари-

телно напрягане. 

 Напрягаща армировка 

Напрягащите въжета са произведени от високоякостна армировъчна стомана, която 

трябва да съответства на БДС EN 10138-1 [121] и БДС EN 10138-3 [100], както и да отговаря 

на съответното Европейско Техническо Одобрение (ЕТО), когато се прилага конкретна 

фирмена система за напрягане (Freyssinet, Paul, Dywidag, VSL, BBR и др.).  

Както в България, така и по света, най-масово се използват като напрягащи елементи  

7-струнни въжета с класове 𝑌1860𝑆7 и 𝑌1770𝑆7. 

Стоманата за напрягане се препоръчва да бъде с Клас 2 (ниска релаксация).  

Съгласно БДС EN 10138-1 [121] високоякостната стомана за въжета е дуктилна, ако е 

изпълнено условието 𝑓𝑝𝑘 𝑓𝑝0,1𝑘 ≥ 1,1⁄ . За стомана с клас 2 по релаксация това обикновено е 

изпълнено и е приблизително 1 0,88⁄ = 1,136 > 1,1. 

Според БДС EN 1992-2 [111], при външно предварително напрягане не се прави 

проверка на умора, тъй като масово се използват високоякостни стомани, които са 

устойчиви на умора, а и самото конструиране на системите за външно напрягане не допуска 

появата на такава чрез ограничаване на вибрациите на въжетата. 

Високоякостната стомана е по-чувствителна на корозия отколкото обикновената 

армировка, като е необходимо да се осигури специална защита. 
 

 Приспособления за предварително напрягане 
Приспособленията за предварително напрягане са: 

– анкерни устройства – служат за предаване на напрягащата сила върху бетона; 

– закотвящи устройства – с тяхна помощ въжетата се закотвят в анкерното устройство; 
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– приспособления за снаждане – използват се за получаване на непрекъснати 

напрягащи елементи; 

– отклоняващи устройства (девиатори) – осигуряват отклонението на напрягащата 

армировка в желаното направление и служат за предаване на девиаторната сила към конст-

рукцията. 

За анкериране и отклонение на напрягащите въжета най-често се използват 

стоманени елементи, които са проектирани така, че да поемат хоризонталните и вертикални 

сили, предизвикани от напрягането, и да ги предадат на усилваната плоча. Проектното 

местоположение на анкерните и девиаторни устройства е съобразено освен със схемата на 

усилване, така и с разположението на армировката в плочата. Те са масово изработвани от 

конструкционни стомани с класове S235J2/JR, S275J2/JR, S355J2/JR.  

Стоманените анкерни и девиаторни устройства се закрепват към бетона посредством 

анкери, като много често се прилагат шпилки или болтове, преминаващи през цялата 

дебелина на плочата. В някои проектни решения могат да се използват химически 

(адхезионни) анкери. 
 

2.2.4. Определяне на носимоспособността на огъване на усилена стоманобе-

тонна плоча с външно напрегната армировка. 
При изчисляване на такъв вид плочи, за теоретичния модел се приема ивица от 

плочата с широчина 1 𝑚 и тогава носещата способност на огъване на усилената плочата, за 

крайно гранично състояние, се определя като за правоъгълно стоманобетонно сечение с 

единична армировка. Съставя се уравнение за сумата на моментите за центъра на тежестта 

на натисковата зона на въпросното сечение (фиг. 2.11) и се получава следната формула: 
                                                                                                                                                     

𝑀𝐸𝑑 = 𝐴𝑝. 𝑓𝑝𝑑 . (𝑑𝑝,𝑢 − 0,5. 𝜆. 𝑥) + 𝐴𝑠. 𝑓𝑦𝑑. (𝑑 − 0,5. 𝜆. 𝑥), [𝑘𝑁. 𝑚],                               (2.3) 
 

където 𝐴𝑝 е площта на напречното сечение на напрягащата армировка; 

 𝑓𝑝𝑑 – изчислителна якост на високоякостната армировъчна стомана; 

 𝑑𝑝,𝑢 – разстояние от центъра на тежестта на напрягащата армировка до най-силно 

натиснатия ръб на бетонното сечение, след деформиране на елемента вследствие на 

действието на външния товар;  

𝜆. 𝑥 – разстоянието от най-силно натиснатия ръб на бетонното сечение до центъра на 

тежестта на натисковата зона; 

            𝐴𝑠 – площ на напречното сечение на обикновената армировка; 

𝑓𝑦𝑑 – изчислителна якост на обикновената армировъчна стомана; 

𝑑 – разстояние от центъра на тежестта на опънната армировка до най-силно 

натиснатия ръб на бетонното сечение. 
 

 

 

 

 

 

Фигура 2.11. Напрегнато състояние на усилена стоманобетонна плоча с външно 

напрегната армировка 
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За да се определи носимоспособността на така усилената конструкция в крайно 

гранично състояние е необходимо да се определи реалното напрежение в напрягащата 

армировка 𝑓𝑝𝑑 с отчитане на всички проявили се загуби и деформацията на самата плоча от 

действащото външно натоварване. 
 

2.2.5. Определяне на напрежението във външно напрегнатата армировка. 
 Първоначално създаденото напрежение в армировката намалява поради 

краткотрайни и дълготрайни загуби на напрягащата сила, дължащи се на възникналите по 

различни причини скъсявания във въжетата.  

От проведени изследвания през годините, краткотрайните загуби на напрягаща сила 

при външно предварително напрягане може да се приемат 5 ÷ 7% [74]. 

За сигурно контролиране и при нужда от коригиране на напрежението, напрягащата 

сила не трябва да надхвърля 50% от характеристичната опънна якост на напрягащото въже. 

Тогава продължително действащите загуби може да се приемат за 1% [101]. 

Точността в определянето на деформациите на конструктивния елемент, чрез които 

впоследствие се определя и удължението на външната напрягащата армировка, има особено 

значение за елементи с малко количество обикновена армировка, каквито са и плочите.  

При определяне на напреженията във външната напрягаща армировка и техния 

прираст вследствие на деформацията на плочата, в крайно гранично състояние, има 

различни подходи [92, 127, 128]. 

Окончателната стойност на напрежението в напрягащата армировка се получава, 

като към работното напрежение (след отчитане на всички загуби от предварителното 

напрягане) в армировката се добави и това, получено вследствие удължението ù при 

деформиране на конструкцията, а именно: 

 

                                               𝑓𝑝𝑑 = 𝜎𝑝𝑚,𝑡 + ∆𝑓𝑝𝑑 , [𝑀𝑃𝑎]                                                 (2.5) 

  
Необходимо е да се предотврати местното смачкване или разцепване на бетона в 

зоната на анкерните и девиаторни устройства, както по време на процесите напрягане и 

закотвяне, така и по време на експлоатцията на конструкцията. 
 

2.2.6. Форми на разрушение на монолитни стоманобетонни плочи, усилени 

чрез външно предварително напрегнати стоманени въжета. 
 

Възможни са следните основни форми на разрушение на монолитни стоманобетонни 

плочи, усилени с външно напрегнати стоманени въжета: 

 Разрушение от към натисковата зона на бетона при голям обратен огъващ момент; 

 Провлачване на обикновената армировка и смачкване на бетона в натисковата зона 

при неразрушена усилваща система (най-желаната форма на разрушение); 

 Разрушение поради местно смачкване или разцепване на бетона в зоната на 

анкерните устройства; 

 Скъсване на високоякостната армировка. 
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 3. Проектиране на усилваща система за външно предварително 

напрягане със стоманени въжета. 
  

В дисертацията е предложена авторска система за усилване на монолитни стоманобе-

тонни плочи чрез външно предварително напрягане на стоманени въжета. Системата се 

разполага от долната страна на плочата за поемане на положителни огъващи моменти и 

проявява линейно-еластично поведение. Тя се състои от единични високоякостни 

стоманени въжета, закотвени с единични котви на общи анкерни устройства. За 

увеличаване на ефекта от усилването, относно носимоспособността и коравината на 

стоманобетонните плочи, възможно е да се използват и отклонителни (девиаторни) 

устройства, които се монтират в средната зона на конструктивните полета. Анкерните и 

девиаторни устройства се произвеждат от конструкционна стомана, като техните детайли се 

съобразяват със схемите на усилване и максималната напрягаща сила. Тези приспособления 

се анкерират към плочата с помощта на високоякостни болтове, преминаващи през цялата 

дебелина на плочата в предварително пробите отвори. Болтовете се напрягат с динамо-

метричен ключ срещу евентуално приплъзване на анкерните устройства.  

За да се намалят загубите на напрягаща сила, както и да се ограничат деформациите 

на усилващата система спрямо стоманобетонната плоча, анкерното и девиаторно 

устройство са проектирани като корави (недеформируеми) възли съгласно стандарта      

БДС EN 1993-1-1 [103], проявяващи линейно-еластично поведение.  

Размерите на анкерното устройство се съобразяват с технологичните изисквания за 

безпроблемна работа при напрягане на въжетата и осигуряване на минимално безопасно 

разстояние между хидравличната преса и долния ръб на плочата (фиг. 2.13); в инструкциите 

на повечето фирми, извършващи предварително напрягане с хидравлични преси, това 

разстояние се препоръчва да е минимум 50 𝑚𝑚. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2.13. Свободно разполагане на най-често използваната хидравлична преса (модел 

SC2 на фирма „Freyssinet“) в момента на напрягане на стоманено въже при усилване на 

монолитна стоманобетонна плоча 

Въз основа на анализирани конструктивно-технологични съображения са 

проектирани анкерните и девиаторни устройства от предложената авторска система, чиято 

конструкция е представена на фиг. 2.15.  
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                         а) анкерно устройство                                            б) девиаторно устройство  

Фигура 2.15. Приспособления на усилващата система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2.17. Общ изглед на монолитна стоманобетонна плоча, усилена с предложената  

авторска система 

Ефективността и практическата пригодност на предложената система се потвърждава 

от получените резултати след проведеното и описано в Глава III експериментално 

изследване. 
 

4. Изводи. 
 

 Разположението на напрягащите въжета, т.е. техният профил, се избира в зависимост 

от вида на моментовата диаграма от външните товарни въздействия и търсения ефект 

при усилването. Напрягащите въжета може да се разположат по праволинейна или 

полигонална траектория, като при последната се изисква приемането на 

отклонителни (девиаторни) точки. 
 

 При праволинеен профил на въжетата се появяват ефекти от втори ред поради 

промяна на ексцентрицитета на въжетата, което води до намаляване на напрягащата 
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сила, а от там и на носимоспособността на конструкцията. За да се намалят тези 

ефекти е необходимо да се монтират девиатори, намаляващи свободната дължина на 

въжетата. 
 

 За да се избегнат недопустими вибрации в напрягащите въжета, водещи до умора на 

материала, дължината между точките на отклонение на армировката трябва се 

ограничи до 7÷8 𝑚. 
 

 С цел да се предпази армировката, както и защитните ù покрития (най-често се 

използва PE обвивка) от прекомерни напрежения, минималният радиус на огъване в 

зоната на девиатора не трябва да е по-малък от 10 пъти номиналния диаметър на 

въжето, като ъгълът на отклонение в девиатора се препоръчва да не бъде по-голям от 

15°. 
 

 За да се определи носимоспособността на усилената плоча в крайно гранично 

състояние е необходимо да се определи реалното напрежение в напрягащата 

армировка 𝑓𝑝𝑑 с отчитане на всички проявили се загуби и деформацията на самата 

плоча от действащото външно натоварване. 
 

 За сигурно контролиране и при нужда от коригиране на напрежението, напрягащата 

сила не трябва да надхвърля 50% от характеристичната опънна якост на въжето. 
 

 За да се намалят загубите на напрягаща сила, както и да се ограничат деформациите 

на напрягащата система спрямо стоманобетонната плоча, анкерните и девиаторни 

устройства е необходимо да се проектират като корави (недеформируеми) възли. 

 

ГЛАВА III 
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА 

МОНОЛИТНИ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ, УСИЛЕНИ ЧРЕЗ 

ВЪНШНО ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ НА СТОМАНЕНИ 

ВЪЖЕТА 

 
1. Цел на експерименталното изследване. 

 

 Целта на експеримента е да се изследва поведението при огъване на монолитни 

стоманобетонни плочи, усилени чрез външно напрегнати стоманени въжета. От поставената 

цел произтичат и следните по-важни задачи: 

– да се установи ефекта от усилващата система при усилване на стоманобетонни 

плочи; 

– да се изследва влиянието на усилващата система в зависимост от профила на 

напрягащите въжета – с разполагане по праволинейна и полигонална траектория; 

– да се изследва влиянието на девиаторното устройство върху напрегнатото и 

деформирано състояние на стоманобетонната плоча; 

– да се отчете влиянието на ексцентрицитета за повишаване на коравината и 

носимоспособността на усиления елемент. 
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2. Експериментална програма. 
 

За постигане на поставената цел и изпълнението на задачите е планирано да се 

изпитат три броя опитни образци на фрагменти от монолитна стоманобетонна плоча в 

следните вариации на усилващата система:  

– първият опитен образец е неусилен и служи за контролен, с който се установяват 

пукнатините и деформациите при фиксирано натоварване;  

– вторият образец е усилен с въжета, разположени по праволинейна траектория, като 

тук се следи какъв е приносът на усилващата система за ограничаване на размера на 

пукнатините, намаляване на деформациите и за увеличаване на носимоспособността на 

елемента;  

– третият образец е усилен с полигонално разположени въжета, чиято траектория е 

постигната чрез монтиране на девиаторно устройство в средата на елемента. Целта е да се 

направи сравнение с втория образец и да се установи какво е увеличението в стойностите на 

коравината и носимоспособността на елемента. 
 

 2.1. Моделиране и характеристики на опитните образци. 
 

 Опитните образци представляват фрагменти от монолитна гредова еднопосочно 

армирана стоманобетонна плоча. За изчислителен модел на този вид плочи се приема ивица 

от плочата с широчина 1 m, перпендикулярна на дългата страна на полето – метод на 

заместващата греда. Това е и основното съображение, заради което опитните образци са 

моделирани като елементи с широчина 100 cm, дължина – 390 cm (съобразена спрямо 

възможностите на лабораторния стенд) и дебелина – 12 cm (характерна за такъв тип плочи) 

– фиг. 3.1. За определяне на армировката в образците са използвани нормативните 

документи [104] и [105], а натоварването е определено съгласно [106]. 

 
 

 

 

 

Фигура 3.1. Общ изглед на опитен образец за експерименталното изследване 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.2. Конструиране на армировката в опитните образци 
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Геометрията, материалите и натоварванията са представителни за подобен вид 

конструктивни елементи и са в съответствие с нормативните документи от българската 

проектантска практика. 
 

 

2.2. Характеристики на използваните материали за изготвяне на опитните 

образци. 
 

2.2.1. Бетон. 
При полагането на бетонната смес е определена консистенцията на слягане чрез 

конуса на Абрамс [107], отговаряща на клас S3 (слягане – 130 𝑚𝑚) съгласно [112]. За опре-

деляне на механичните характеристики на бетона са изготвени следните пробни тела: 3 броя 

кубчета с размери 150/150/150 𝑚𝑚, както и 3 броя цилиндри с диаметър 150 𝑚𝑚 и височина 

300 𝑚𝑚. Непосредствено преди изпитване на опитните образци, съгласно [108], са опреде-

лени якостта на натиск на бетона (𝑓𝑐,𝑐𝑢𝑏𝑒 = 30,2 𝑀𝑃𝑎; 𝑓𝑐 = 25,4 𝑀𝑃𝑎) и стабилизирания 

модул на еластичност на бетона при натиск (𝐸𝑐,𝑠 = 28,7 𝐺𝑃𝑎). 

2.2.2. Армировка. 
Освен носеща, в опитните образците се поставя и конструктивна, монтажна и 

разпределителна армировка, вързана в общ скелет. Армировката е горещовалцувана, гладка, 

изработена от стомана клас A-I (fy = 235 MPa ). 
 

2.3. Усилваща система и схеми за усилване на опитните образци. 
 

2.3.1. Усилваща система. 
За усилваща система се използва предложената авторска система, която е 

проектирана в Глава II на настоящия дисертационен труд. Тя е разположена от долната 

страна на изпитваните стоманобетонни плочи за поемане на положителни огъващи 

моменти. Усилващата система се състои от две строителни въжета, закотвени с единични 

котви на общи анкерни устройства. При втората вариация на системата се използва и 

отклоняващо устройство (девиатор).  Въжетата са 7-струнни, изработени от високоякостна 

армировъчна стомана клас Y1860S7 (𝑓𝑝𝑘 = 1860 𝑀𝑃𝑎) и номинален диаметър на единично 

въже – 15,7 𝑚𝑚. Анкерните и девиаторно устройство са произведени от конструкционна 

стомана клас S275JR, като техните детайли са съобразени със схемите на усилване и 

максималната напрягаща сила (фиг. 2.15).  

Приспособленията от усилващата система се анкерират към плочата с помощта на 

високоякостни болтове M18x180 клас 8.8, преминаващи през цялата дебелина на плочата в 

предварително пробити отвори. Болтовете са напрегнати с динамометричен ключ и въртящ 

(натягащ) момент от 120 𝑁. 𝑚 срещу евентуално приплъзване на анкерните устройства при 

напрягане на въжетата. Проектното място на анкерните устройства и девиатора е 

съобразено освен със схемите на усилване, така и с разположението на армировката в 

плочата.  
 

2.3.2. Схеми за усилване. 
Образец номер 1, означен като „Обр.1 – Контр.“, е контролен и ще бъде изпитан без 

да се усилва. 

Образец номер 2, означен като „Обр.2 – Усл.1“, е усилен със системата, но без 

отклоняващо устройство, т.е. въжетата са разположени по праволинейна траектория.  
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Образец номер 3, означен като „Обр.3 – Усл.2“, е усилен със системата при наличие 

на девиатор и разположение на въжетата по полигонална траектория.  

Напрягането на високоякостните въжета е реализирано с ръчна хидравлична преса с 

прихващащо действие за напрягане на единични въжета – фиг. 2.13. 
 

2.4. Изпитвателни натоварвания и схеми на натоварване. 
 

Опитното натоварването е статично, нециклично, а относно продължителността му – 

краткотрайно, като е еднакво по характер при изпитването и на трите образци. То отразява 

възможен изчислителен вертикален товар при постоянни и променливи въздействия. 

Опитните образци са натоварени статично с една сила в средата на статическия отвор с 

помощта на хидравличен крик и товароразпределителна греда. Силата е приложена по този 

начин, за да има съответствие между диаграмата на натоварване и тази от предварителното 

напрягане с девиаторната сила. Хидравличният крик е с малка товароподемност от 10 𝑡 и 

ръчно задвижване, за да може прецизно да се контролират стъпките на натоварване. Той е 

фиксиран към опорна стоманена рамка, анкерирана към силовия под на лабораторията.  
 

 

 

 

 

 

 

 

а) неусилени образци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) усилен Обр.2 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

в) усилен Обр.3  

Фиг. 3.9. Схеми за усилване и натоварване на опитните образци 
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Фигура 3.10. Лабораторен стенд за изпитване на опитните образци – общ изглед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.12. Напречен изглед на изпитвателния стенд 
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 2.5. Измервани величини и местоположение на измервателните уреди. 
 

За задачите, които са поставени в експерименталното изследване се измерват 

следните величини: 

– Големина на напрягащата сила. Контролът ù се осъществява посредством манометър 

на хидравличната помпа към напрегателната инсталация; 

– Големина на натоварващата сила. За нейното точно измерване се използва силомер 

за натиск (товарна клетка), монтиран между опорната рамка и крика за натоварване; 

– Относителни деформации в бетона. За тяхното измерване са използвани 6 броя 

индуктивни датчици с обхват 10 𝑚𝑚 и база 200 𝑚𝑚 – фиг. 3.13. Разположени са от двете 

страни по височина на средното сечение на елемента; 

– Общи деформации на елемента. Използват се 10 броя часовникови индикатори –        

фиг. 3.13. Четири от тях следят евентуалното преместване или завъртане при опорите и 

имат обхват 10 𝑚𝑚. Другите шест са монтирани по двойки от двете страни на елемента, в 

четвъртините и в средата на статическия отвор (между опорите), като обхвата им е 30 𝑚𝑚.       

С тяхна помощ се следят провисванията на елемента; 

– Относителни деформации в носещата армировка на елемента. Измерват се 

посредством електросъпротивителни датчици с база 10 𝑚𝑚 и електрическо съпротивление 

на веригата от 120 Ω – фиг. 3.13. Те са монтирани и защитени срещу влага, в средното 

сечение на елемента, на двата крайни и средния армировъчен прът. Влиянието на темпера-

турата и влажността се елиминират с компенсационен електросъпротивителен датчик. 

Относителните деформации във въжетата не могат да бъдат измерени точно, защото 

отделните струни в структурата на въжето се деформират по различен начин. Напреженията 

във въжетата може да се изчислят с достатъчна точност за практиката, като се реши 

статически неопределимата система, в която се превръща стоманобетонната плоча след 

монтирането на усилващата система.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3.13. Схема за разполагане на уредите, отчитащи деформациите на елемента 
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2.6. Теоретични изчисления за опитните образци. 
 

2.6.1. Носимоспособност по нормални сечения. 
Носимоспособността на огъване се определя в крайно гранично състояние за 

правоъгълно стоманобетонно сечение с единична армировка. Търси се максималният 

изчислителен момент, който плочата може да понесе с действителната армировка: 
 

                                   𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠.𝑒. 𝑓𝑦𝑑,𝑒. (𝑑𝑒 −
𝜆.𝑥

2
) = 13,81 𝑘𝑁. 𝑚 

 

Характеристичната носимоспособност на плочата се получава от изчислителната, 

коригирана с осреднен коефициент на сигурност по натоварване, отразяващ представител-

ните натоварвания за подобен вид елементи и съответните коефициенти на сигурност в 

действащите норми: 
 

𝑀𝑅𝑘 =
𝑀𝑅𝑑

𝛾𝑓,𝑎𝑣𝑟
=

13,81

1,4
= 9,86 𝑘𝑁. 𝑚 

2.6.2. Носимоспособност по наклонени сечения. 
Носимоспособността на срязване се определя в крайно гранично състояние, като за 

елемент без напречна армировка: 𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 62,64 𝑘𝑁 > 𝑉𝑚𝑖𝑛 = 49,89 𝑘𝑁. 

2.6.3. Изчислителен пукнатинообразуващ момент. 
Определено е, че първата пукнатина би трябвало да се появи при момент 𝑀𝑐𝑟𝑐 =

4,94 𝑘𝑁. 𝑚 𝑚⁄ . 
 

2.6.4. Изчислителен момент, при който армировката достига границата си на 

провлачване. 
Разрушението на сечението би започнало с провлачване на армировката (дуктилно 

разрушение) при момент 𝑀𝑠𝑦 = 12,43 𝑘𝑁. 𝑚/𝑚. 
 

2.6.5. Теоретично привисване. 
Теоретичното провисване в средното сечение се получава, като се изчислят 

кривините от огъване и съсъхване. Определя се провисването от квазипостоянно 

натоварване, сравнено с допустимото: 
   

𝑓𝑄𝑃 = 10,31 𝑚𝑚 < 14 𝑚𝑚 =
𝑙𝑒𝑓𝑓

250
 

 

2.6.6. Определяне на носимоспособността на усилените образци. 
При определяне на изчислителната носимоспособност на усилените елементи се 

отчитат загубите на напрягаща сила. Но напрягащата сила се и увеличава, тъй като се 

получава допълнително удължение на въжетата вследствие на деформацията на плочата в 

резултат от външното натоварване.  

Началната напрягаща сила 𝑃0 е ограничена от пукнатинообразуването в натисковата 

зона на елемента, контролирано чрез изчислителния пукнатинообразуващ момент 𝑀𝑐𝑟𝑐. За 

тази сила се приема стойността 𝑃0 = 42 𝑘𝑁. 

Краткотрайните и дълготрайни загуби на напрягащата сила са приети да са 10 %. 
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За крайната напрягаща сила се получава следната стойност: 
 

𝑃 =
𝑃0

1,10
=

42

1,10
= 38 𝑘𝑁 

 

Последващите изчисления са за усилен образец 2, като същия алгоритъм е приложен 

и за усилен образец 3. 

Прирастът на напрягаща сила ∆𝑃 = 15,6 𝑘𝑁, предизвикан от удължението на 

напрягащата армировка вследствие на деформацията на плочата в резултат на външното 

натоварване, е получен чрез провеждане на статичен нелинеен анализ чрез програмната 

система   SAP2000, v.11. 

Усилието в напрягащата армировка в крайно гранично състояние е: 
 

𝑃𝑅𝑑 = 𝑃 + ∆𝑃 = 38 + 15,6 = 53,6 𝑘𝑁 
 

Изчислителният момент, получен от напрягащата армировка е: 
 

𝑀𝑃 = 𝑃𝑅𝑑 . 𝑒 = 53,6.0,178 = 9,6 𝑘𝑁. 𝑚 
 

Благодарение на напрягащата армировка, в плочата има приложена натискова сила, с 

ексцентрицитет спрямо нулевата линия на елемента. За изчисляване на елемента се 

използва интеракционна диаграма, даваща граничната носимоспособност на несиметрично 

армираната плоча за комбинирано натоварване от знакопроменливо огъване с нормална 

натискова сила – фиг. 3.17. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.17. M/N интеракционна диаграма, определяща граничната носимоспосбност  
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За огъващия момент от външното натоварване се получава: 
 

𝑀𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒𝑑 = 𝑀𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 + 𝑀𝑃 = 16,5 + 9,6 = 26,1 𝑘𝑁. 𝑚 
 

От натоварването трябва да се приспадне собственото тегло на елемента. 

Окончателният огъващ момент от външно натоварване се получава: 

 

𝑀 = 𝑀𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒𝑑 − 𝑀собс.тегл. = 26,1 − 4,6 = 21,5 𝑘𝑁. 𝑚 
 

Следователно изчислителната натоварваща сила, отговаряща на този момент, е: 
 

𝐹𝑑 =
4. 𝑀

𝐿
=

4.21,5

3,5
= 24,5 𝑘𝑁 

 

Характеристичната стойност на натоварващата сила е: 
 

𝐹𝑘 =
𝐹𝑑

𝛾𝑓,𝑎𝑣𝑟
=

24,5

1,4
= 17,5 𝑘𝑁 

 

2.7. Изпитване на опитните образци. 
 

Изпитването се разделя на два етапа. В първия етап са изпитани и трите образци до 

достигане на теоретичната им гранична носимоспособност. Целта е да се пресъздаде 

работата на елементите при действителни експлоатационни условия и да се сравни 

поведението им. За да може да се определи действителната разрушителна сила, един от 

образците е разрушен (Обр.1) – фиг. 3.18. Във втория етап, останалите два дефектирали 

образеца (Обр.2 и Обр.3) са усилени с предложената напрягаща система – фиг. 3.19 и      

фиг. 3.20. Приложено е подобен род натоварване, като в първия етап, при което се достига 

до разрушение на усилените елементи.  

Началната напрягаща сила във всяко въже е 21 𝑘𝑁, като нейната стойност е 

ограничена от изчислителния пукнатинообразуващ момент, за да не се появят пукнатини в 

натисковата зона на елемента. Напрягането се реализира с напрегателна инсталация, 

състояща се от хидравлична помпа с манометър и ръчна хидравлична преса с прихващащо 

действие за напрягане на единични въжета (фиг. 3.22).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3.18. Изпитване на неусилен опитен образец 1 
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Фиг. 3.19. Изпитване на усилен опитен образец 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 3.20. Изпитване на усилен опитен образец 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                     а) Напрегателна инсталация                         б) Реализиране на напрягането                           

Фиг. 3.22. Напрягане на опитните образци  

Всички образци са подложени на натоварване и разтоварване на степени за 

съответните етапи, указани на фиг. 3.23 и фиг. 3.24. На всяка степен, натоварването се 

задържа достатъчно дълго време, така че деформациите да бъдат  постоянни. След всеки 

етап на разтоварване се измерват остатъчните деформации. 
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                                    а) до изчислителен товар                  б) до разрушение 

Фиг. 3.23. Схеми на натоварване на неусилените образци 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             а) Обр.2                                                         б) Обр.3 

Фиг. 3.24. Схеми на натоварване на усилените образци до разрушение 
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Накрая и трите образци се натоварват до разрушение, за да може характеристичните 

и изчислителните величини да бъдат сравнени с тези, получени при разрушението и да се 

изчислят коефициентите на сигурност и разрушение. 

При изпитването на опитните образци, освен отчитането на абсолютните и 

относителни деформации в бетона и армировката, е проследено пукнатинообразуването и 

неговата зона на разпространение.    
 

3. Обработка и анализ на резултатите. 
 

След приключване на измерването е извършена обработка на получените резултати 

[15, 109, 110]. Извършен е и качествен анализ чрез представяне в графичен вид на 

измерваните величини във функция от приложеното натоварване, време, мястото им на 

отчитане в елемента и др. 

Деформациите в бетона по височина на средното сечение са представени на          

фиг. 3.25. Тези стойности са осреднени от деформациите за двете страни на сечението, като 

са получени при съответната изчислителна стойност на натоварването за всеки образец. 

Графиките са линейни, от където може да се приеме, че е в сила хипотезата на Бернули за 

равнинност на сеченията. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3.25. Деформации в бетона по височина на средното сечение при съответен 

изчислителен товар 
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На фиг. 3.26 са представени деформациите в носещата армировка на плочите до 

разрушение на образците. Забелязва се, че с увеличаване на носимоспособността на 

елементите при усилването, обикновената армировка проявява по-малко пластични 

деформации. 

Получени са провисванията в характерни точки от плочата, като вертикалните 

премествания се редуцират с припадащата им се част от поддаванията на опорите. На фиг. 

3.27 е показано сравнение между провисванията между усилените и неусилените елементи 

при характеристичната стойност на натоварването за неусилените образци. Провисването в 

неусилените плочи е сходно, като отклоненията са малки, което е очаквано, имайки предвид 

характера на работа на стоманобетона. А провисванията при усилените образци са почти 

двойно по-малки, като деформациите при Обр.3 са значително по-малки в сравнение с тези 

при Обр.2. Това се дължи на по-голямата коравина, която се получава при усилването с 

девиатор. На фиг.3.28 са представени деформациите по дължина на плочите при съответен 

характеристичен товар за всеки елемент. Разликите между стойностите на максималните 

провисвания при неусилените и усилени образци не са големи, имайки предвид техния 

порядък, което показва, че предложената усилваща система е удачна.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.  3.26. Деформации в обикновената армировка  
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Фиг.  3.27. Провисване в плочите при характеристична стойност на натоварването за 

неусилените образци  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.  3.28. Провисване в плочите при съответен характеристичен товар за всеки образец 

Разрушението на всички опитни образци (неусилени и усилени) настъпва след 

изчерпване на носимоспособността на опънната зона вследствие на провлачване на 

носещата армировка в елементите. Критерият за разрушение е отваряне на пукнатина с 

широчина над 1 𝑚𝑚 (фиг. 3.29). 

По-точна оценка на усилването може да се направи чрез количествените показатели – 

коефициент на сигурност 𝑘𝑠 и коефициент на разрушение 𝑘𝑟𝑢𝑝 (табл. 3.1).  

Всички неусилени образци до голяма степен показват еднакви резултати, като може 

да се приеме, че разрушителната сила ще бъде приблизително еднаква за всички. 
 

Таблица 3.1. Коефициенти на сигурност и разрушение 

Елемент 𝑭𝒌, [kN] 𝑭𝒅, [kN] 𝑭𝒖, [kN] 𝒌𝒔 𝒌𝒓𝒖𝒑 

Обр.1 8 11 24 3,00 2,18 

Обр.2 17 24 42 2,47 1,75 

Обр.3 26 36 66 2,54 1,83 
 

В горната табл.1, 𝐹𝑘, 𝐹𝑑 и 𝐹𝑢 са съответно характеристичното, изчислителното и 

разрушителното натоварване в съответния елемент. 



„Технологично-конструктивни решения за усилване на монолитни стоманобетонни плочи чрез 
външно предварително напрягане на високоякостни въжета“ 
 

Автореферат на дисертационен труд на инж. Георги Александров Иванов  39 

Стойностите на коефициентите 𝑘𝑠 и 𝑘𝑟𝑢𝑝 показват добра осигуреност по отношение 

на носимоспособността при всички опитни образци, независимо от степента на натоварване 

и начина на усилване. 

Конструктивният коефициент за неусилените образци, изразяващ отношението 

между опитно установените и теоретично изчислените провисвания, се получава в 

интервала на гранично допустимите стойности – от 0,65 до 0,85 [15]. При усилените 

елементи този коефициент е по-малък, което е в полза на сигурността. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     а) Отваряне на значителна пукнатина                    б) Разпространение на пукнатини  

 в средата на отвора при неусилен образец 1              в средната зона на усилен образец 3 

Фиг. 3.29. Разрушение на опитните образци с отваряне на недопустими пукнатини  

4. Изводи. 
 

Проведеното експериментално изследване дава възможност да се формулират 

следните изводи относно предлаганата от автора система за усилване: 
 

 Носимоспособността на огъване на усилените стоманобетонни плочи се 

увеличава съществено. При опитен образец 2, където въжетата от усилващата 

система са разположение по праволинейна траектория, увеличението на носещата 

способност е 1,75 пъти, докато при опитен образец 3, усилен с полигонално 

разположени въжета, чиято траектория е постигната чрез монтирането на 

девиатор, това увеличение е 2,75 пъти спрямо неусилените образци.  
 

 Увеличаването на ексцентрицитета на напрягащите въжета спрямо средната 

повърхнина на плочата съществено увеличава коравината и следователно 

намалява провисванията. При сравняване на максималните провисвания за една и 

съща степен на натоварване, при неусилените и усилени елементи, е получена 

разлика от 1,7 до 2,8 пъти. 
 

 При съответните характеристични натоварвания в неусилените и усилени 

елементи не се получават големи разлики в стойностите на провисванията, 

имайки превди техния порядък, което показва, че не се нарушава нормалната и 
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безпрепятствена експлоатация на стоманобетонните плочи. От това може да се 

заключи, че предложената от автора усилваща система е подходяща за усилване 

на такъв тип конструктивни елементи. 
 

 В неусилените елементи се наблюдават пукнатини с широчина до 0,2 𝑚𝑚 при 

достигане на характеристичната им носимоспособност. В усилените образци при 

тази степен на натоварване не се наблюдават видими пукнатини. При достигане 

на характеристичната носимоспособност на усилените елементи, не се отварят 

нови пукнати в сравнение с преди усилването. Старите пукнатини се запазват и 

широчината им и за двата усилени образеца е 0,1 𝑚𝑚. 
 

 Получените стойности на коефициентите на сигурност и разрушение показват, че 

с приложеното усилване не се променя съществено общата сигурност и 

безотказността на стоманобетонните плочи. 

 

ГЛАВА IV 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА НА УСИЛВАНЕ НА 

МОНОЛИТНИ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ЧРЕЗ ВЪНШНО 

ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИ СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА 
  

1. Технологични особености при усилване на монолитни стоманобе-

тонни плочи чрез външно предварително напрягане на стоманени въжета. 
 

1.1. Приготвяне на напрягащите въжета за монтаж. 
 

1.1.1. Характеристика на напрягащите въжета. 
Стандартът БДС EN 10138-3 [100] регламентира използването само на 7-струнни 

въжета (масово използвани в световната строителна практика) за външно предварително 

напрягане. Структурата на напрягащите въжета се състои от права централна струна, около 

която са усукани останалите шест струни. Стъпката на усукване е между 14 и 18 пъти 

номиналният диаметър на въжето. Диаметърът на централната струна трябва да бъде поне 

3,0 % по-голям от този на външните струни. 
 

1.1.2. Логистика на напрягащите въжета. 
Напрягащите въжета се доставят на строителния обект под формата на кангали – 

намотани на руло.  

При транспортиране и съхранение на напрягащите въжета, те трябва да бъдат 

защитени срещу механични повреди (намаляващи напречното сечение над 5 %) и 

замърсявания, по-специално от вещества или течности, които могат да предизвикат или 

улеснят появата на корозия.  
   

1.1.3. Почистване на напрягащите въжета. 
Напрягащите въжета се почистват от маслена смазка, кал, корозия и други чрез 

промиване с бензин или разтвор от алкална основа и накрая с вода, след което се обработват 

допълнително с пясъкоструене или се изтриват с технически вълнен филц (кече).  
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Напрягащите въжета трябва да се употребят непосредствено след приготвянето им за 

влагане в усилващата система.  
 

1.1.4. Съединяване (снаждане) на напрягащите въжета. 
Съединяването на краищата на въжета се налага рядко и то главно за получаване на 

по-дълги напрягащи елементи, необходими при усилване на едроразмерни конструкции. С 

него също се постига намаляване на отпадъците от армировъчна стомана.  

Електрозаваряването, като начин за съединяване на въжета, не е приложимо поради 

по-голямото съдържание на въглерод и повишената крехкост (намалена пластичност) на 

високоякостната стоманата. 

Има няколко начина за съединяване на въжета за външно предварително напрягане, 

които са издържани в технологично, техническо и икономическо отношение: 

 Съединяване с котви и щампа; 

 Съединяване с муфи; 

 Съединяване със запресовани муфи. 
 

1.1.5. Размерване и рязане на напрягащите въжета. 
Абсолютната дължина на въжетата 𝑙 може да се определи по следната формула:  

                                                                                                                                                                      

𝑙 ≥ 𝑙н + 2. азк + 2. азх + ап, [𝑐𝑚],                                         (4.2) 
 

където 𝑙н, [𝑐𝑚] е напрегателната дължина на въжето, измерена между анкерните плоскости 

(повърхността, на която се опират закотвящите устройства) в двата края на въжето; 

 азк = ак + а, [𝑐𝑚] – необходима дължина на закотвяне (ак – дължина на закотвяне и 

а = 5 ÷ 10 𝑐𝑚 – допълнителна свободна дължина); 

азх, [𝑐𝑚] – необходима дължина на захващане на въжетата към хидравличната преса 

за напрягане (за масово използваните преси азх = 30 ÷ 50 𝑐𝑚); 

ап = (0,002 ÷ 0,005). 𝑙н, [𝑐𝑚] – удължение на въжето поради провисване преди 

напрягането. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 4.12. Необходима дължина на напрягащите въжета  

Високоякостната стомана, от която се произвеждат напрягащите въжета, се реже 

трудно, като за целта може да се използва ъглошлайф или електрическа резачка за 

стоманени въжета.  
 

1.2. Интегриране на усилващата система към съществуващата конструкция. 
Почти всички системи за външно предварително напрягане на плочи изискват 

пробиване и/или изрязване на отвори в съществуващи стоманобетонни елементи (плочи, 
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колони, греди, стени и др.), които са необходими за анкериране на приспособленията от 

усилващата система или за преминаване на напрягащите въжета. За изрязване на отвори в 

бетон се използва диамантено-пробивна машина, а за пробиване – бормашина.  

Много важно е предварително схематично да се нанесе усилващата система върху 

съществуващата конструкция и да се определи приемливото местоположение на отворите. 

Трябва да се извърши безразрушително заснемане за наличие, местоположение и диаметър 

на съществуващата армировка, като особено внимание трябва да се обърне на предвари-

телно напрегнатите конструкции.  

При разполагане на усилващата система към съществуващата стоманобетонна 

конструкция са възможни следните проектни ситуации: 

 В първата ситуация, след заснемане на наличната армировка в конструкцията, се 

установява, че отворите могат да се направят на проектно предвидените места и системата 

може да се монтира безпроблемно; 

 При втората ситуация се налага усилващата система да се измести спрямо 

първоначално предвиденото местоположение или нейната конструкция и съответно 

отворите да се проектират съобразно действителното разположение на наличната 

армировка. 
 

1.3. Технологични средства за закотвяне на напрягащите въжета. 
 

При външното предварително напрягане, закотвянето на напрягащите стоманени 

въжета става с прилагането на клиновата анкерна система. Използват се котви със секторни 

клинове. Тези котви могат да бъдат с единично или с общо котвено тяло (котвена глава).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4.21. Сили, действащи върху единичната котва по време на закотвяне                                        

на напрягащите въжета  

Единичните котви, в зависимост от начина на тяхното затваряне откъм клиновете, 

могат да бъдат: 

 Отворени котви;  

 Затворени (с пружина и винтова капачка) котви.  
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1.4. Извършване на напрегателните работи. 
 

1.4.1. Реализиране на процеса и необходимо оборудване. 
Напрягането на високоякостните стоманени въжета се извършва най-често с ръчни 

хидравлични преси с прихващащо действие за напрягане на единични въжета, като по-

рядко се използват преси за групово напрягане на сноп от въжета при усилване на 

безгредови плочи с по-голям капацитет. 

Препоръчително е да се използват ръчните хидравличните преси за напрягане на 

единични въжета, тъй като те са леки и улесняват работата в затворени помещения поради 

малките си габарити, особено когато се очаква да се извърши допълнително напрягане на 

въжетата.    

Напрегателната инсталация, която се използва за извършване на външно предвари-

телно напрягане на единични стоманени въжета, обикновено включва: хидравлична преса 

(състои се от хидравличен крик в комплект с допълнителни приспособления за работа) и 

хидравлична помпа, свързани по между си с гъвкави хидравлични маркучи – фиг. 4.23.  

Напрягането на въжетата се извършва в съответствие с Европейското Техническо 

Одобрение (ЕТО) за конкретната усилваща система, разпоредбите на нормативния 

документ ETAG 013 [135] и приложимите национални стандарти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4.23. Примерна напрегателна инсталация за външно предварително напрягане  

на единични стоманени въжета [117]  
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За да се ограничи ефекта от евен- 

туален камшичен удар на въжето (внезапно  

връщане на въжето към точката, където остава 

фиксирано, след неочакваното му освобожда- 

ване), може да се монтират анкери с ухо към 

плочата, през които въжето да преминава  

свободно – фиг. 4.25. 
 

 

 

 

 

                   Фигура 4.25. Монтиране на анкери с ухо,             

                  през които преминава напрягащото въже        
 

1.4.2. Изчисляване на проектните параметрите на напрегателния процес. 
Параметрите, които трябва да бъдат изчислени при външното предварително 

напрягане на високоякостна армировка, са следните: 

 Необходимо удължение на напрягащия елемент:                              
                                             

∆𝑙𝑝 = 103.
𝜎𝑝,𝑐𝑜𝑛. 𝑙𝑝

𝐸𝑝
, [𝑚𝑚], 

 

където 𝜎𝑝,𝑐𝑜𝑛, [𝑀𝑃𝑎] е напрежението в напрягащата армировка (контролируемото) при 

отчитане на всичките му загуби; 

 𝑙𝑝, [𝑚] – начална дължина на напрягащия елемент, измерена между анкерните 

плоскости (повърхността, на която се опират закотвящите устройства), разположени 

в двата края на напрягащия елемент; 

𝐸𝑝, [𝑀𝑃𝑎] – изчислителна стойност на модула на еластичност на напрягащата 

армировка. 
 

 Относително удължение на напрягащата армировка: 

                                                                                                                                                                       

𝜀𝑝 =
∆𝑙𝑝

103. 𝑙𝑝
. 100, [%] 

 

 Опънна сила, създадена от хидравличната преса за напрягане: 

                                                                                                                                                                       

𝐹 =
𝑛. 𝑆𝑛. 𝜎𝑝,𝑐𝑜𝑛

103. 𝜂
, [𝑘𝑁] 

 

където 𝑛, [бр. ] е брой на единичните армировъчни елементи в общия напрягащ елемент; 

 𝑆𝑛, [𝑚𝑚2] – площ на напречното сечение на един армировъчен елемент; 

𝜂 – коефициент на полезно действие на хидравличната преса. 
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 Налягане в хидравличния цилиндър на пресата: 

                                                                                                                                                                       

𝑝 =
10. 𝐹

𝜂. 𝐴
, [𝑀𝑃𝑎] 

 

където 𝐴, [𝑐𝑚2] е площ на напречното сечение на буталото в хидравличния цилиндър на 

пресата. 
 

1.5. Контролиране на напрягането на въжетата и последващ мониторинг на 

усилената конструкция. 
 

1.5.1. Контролиране на процеса на напрягане. 

При процеса на напрягане, напрежението 𝜎𝑝,𝑐𝑜𝑛 в напрягащите въжета се определя по 

тяхното удължение и опънната сила, създадена от хидравличната преса.  

Удължението на въжетата се измерва със стоманена ролетка или линия, като преди да 

бъдат напрегнати, те се маркират със спрей или тебешир при челото на котвата и след 

опъването им се измерва разстоянието между котвата и маркировката (фиг. 4.26 а).  

Друг начин за определяне на напрежението е чрез измерване на относителните 

деформации на въжето по време на напрягането. За целта може да се използват уреди, 

работещи на магнитно-индуктивен принцип (фиг. 4.26 б). Те се монтират в зоната на 

напрегателна дължина на въжето и посредством връзка с компютър и специален софтуер 

отчитат изменението на напрежението във въжето в реално време.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) измерване на абсолютното удъл-            б) измерване на относителната деформация в 

жение на въжето зад котвата [136]           зоната на напрегателна дължина на въжето [137] 

Фиг. 4.26. Измерване на деформациите във въжетата при процеса на напрягане 

Определяне на напрежението във въжето чрез опънната сила, създадена от 

хидравличната преса. Тази сила се изчислява, като се отчете стойността на налягането на 

хидравличното масло чрез манометъра на помпата или може директно да се измери 

посредством товарна клетка в пресата.  

След определяне на напрежението 𝜎𝑝,𝑐𝑜𝑛, може да се изчисли какво е работното нап-

режение в армировката 𝜎𝑝𝑚,𝑡 по следната формула, като трябва да се отчетат краткотрай-

ните и дълготрайни загуби на предварителното напрежение във въжетата - 𝜎𝑝,𝑙𝑜𝑠𝑠 , [𝑀𝑃𝑎]:  

                                                                                                                                                                      

𝜎𝑝𝑚,𝑡 = 𝜎𝑝,𝑐𝑜𝑛 − 𝜎𝑝,𝑙𝑜𝑠𝑠 , [𝑀𝑃𝑎]                                           (4.12) 
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1.5.2. Контролиране след напрягането. 
След приключване на процеса на напрягане отново могат да се проверят 

напреженията във въжетата, като по този начин реално се отчитат и бързо протичащите 

загуби на напрежението. За тази цел са възможни три метода за измерване: 

 Чрез измерване на провисването с динамометър;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 4.27. Измерване на напрягащото усилие във въжето чрез динамометър [138]  

 Резонансен метод; 

 Акустичен метод.  
 

1.5.3. Мониторинг на усилената конструкция. 
Мониторингът на усилената конструкция с напрягащата система се изразява в наблю-

дението и проследяването на промяната на конкретен параметър. Той се прилага, когато е 

невъзможно да се прецени дали причините за повредите продължават да действат, т.е. дали 

е активен процеса. Мониторингът може да се раздели на кратковременен и продължителен.  

При разработването на конкретна методика за мониторинг на усилената конструкция 

може да се спазва следният алгоритъм: 

– анализ на конструкцията и условията на експлоатация; 

– определяне на основните фактори, които влияят върху състоянието на 

конструкцията; 

– определяне на параметрите и техните гранични стойности, които ще бъдат 

наблюдавани; 

– определяне на времевите интервали на контрол на параметрите; 

– разработване на стратегия за реагиране при надвишаване на граничните условия на 

наблюдаваните параметри; 

– определяне на техническите изисквания към системата за наблюдение; 

– избор на системата за наблюдение; 

– инсталиране на системата за наблюдение; 

– определяне на техническите изисквания към системата за наблюдение; 

– извършване на мониторинг на усилената конструкция; 

– анализ на данните и разработване на стратегия за интервенция.  
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1.6. Антикорозионна и противопожарна защита на елементите от усилващата 

система. 
 

1.6.1. Осигуряване на антикорозионна защита. 
Освен при изключителни обстоятелства, външно напрегнатите въжета може да се 

заменят или да се коригира напрягащата сила в тях. Това налга да се осигури антико-

розионна защита, която да не възпрепятства изпълнението на тези операции. За тази цел са 

възможни следните видове защита: 

 Поцинковане; 

 Защита с полимерна обвивка; 

 Защита с полиетиленова (PE) тръба, запълнена с грес/восък.  

 Защита с епоксидно покритие.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   а) поцинковане           б) защита с полимерна обвивка           в) защита с HDPE тръба,                                                                                                            

запълнена с грес                          

Фиг. 4.28. Основни видове антикорозионна защита на външно напрегнатите  

стоманени въжета [140] 

Своводната дължина на въжето, която остава зад котвата, също подлежи на 

антикорозионна защита. Когато тази част от въжето е отрязана, тогава котвата може да се 

капсулира със специални стоманени или пластмасови капачки, като затвореното 

пространството около котвата се запълва с грес или восък.  

Освен въжетата, останали метални елементи от усилващата система, като анкерни 

устройства, девиатори и капсулиращи капачки, също трябва да бъдат защитени срещу 

корозия. Обработката на повърхността им става с поцинковане или нанасяне на лако-

бояджийски покрития. Прилагат се грундове (цинков, епоксиден и силиконов, издържащ на 

температура до +550℃), лакове (винилов, епоксиден) и емайллакове (епоксиден, 

полиуретанов, силиконов). 
 

1.6.2. Осигуряване на противопожарна защита. 
Съгласно националните норми за противопожарна защита [142], за стоманени 

конструктивни елементи в сгради се изисква изпълнението на специална огнезащита. В 

такива случаи може да се изпълнява комбинирана антикорозионна и огнезащита, като 

антикорозионната защита е на база лакови покрития, а огнезащитата е от специални състави 

и бои, които при действието на огън и високи температури силно се порьозират и набъбват. 

За активна огнезащита се използват: пожарозащитни бои, набъбващи при нагряване на база 
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латекси, силиконов каучук, фенолформалдехидни смоли; пожарозащитна мазилка (смес от 

вермикулит, минерални добавки и свързващи вещества); пожарозащитни облицовки (плочи 

от каменна вата или гипсовлакнести плочи (гипсофазер), подсилени с алуминиево фолио). 

При една от най-често прилаганите системи за комбинирана противопожарна и 

антикорозионна защита напрягащото въже е разположено в HDPE тръба, запълнена с 

циментов разтвор. Напрягащите въжета могат да бъдат в директен контакст с циментовия 

разтвор или могат да бъдат разположени във допълнителна вътрешна тръба, запълнена с 

грес. Последното е за предпочитане, ако е предвидено коригиране на напрягащата сила 

и/или подмяна на въжето в периода на експлоатация на конструкцията.  
 

2. Технологично обезпечаване на процеса на външно предварително 

напрягане на стоманени въжета при усилване на монолитни стоманобетонни 

плочи. 
 

2.1. Подбор на помощни технологични средства за външно предварително 

напрягане.  
 

Организираното производствено звено от високо квалифицирани работници (добре 

обучени и с опит в предварително напрягане), изпълняващо усилването на монолитни 

стоманобетонни плочи с напрягащата система, може да бъде съоръжено с определени 

инвентарни присособления, а именно:  

– В помещения с височина до 4 m се прилагат универсални сглобяемо-разглобяеми 

подвижни работни платформи; 

– В помещения с височина до 6 m се използват подвижни сглобяемо-разглобяеми 

работни платформи – кули; 

– За големи височини и се използват самоподемни строителни кули (вишки); 

– За повдигане на тежки анкерни и девиаторни устройства или хидравлични преси се 

използват лебедки с тресчотки. 
 

2.2. Методика за оптимален избор на хидравлична преса за външно 

предварително напрягане на високоякостна армировка. 
 

В практиката се прилагат различни по вид, устройство, принцип на действие и 

технически показатели хидравлични преси за външно предварително напрягане:  

 Преси с прихващащо действие за напрягане на единични въжета; 

 Преси с бутална напрягаща щанга за напрягане на единични пръти; 

 Преси с двойно действие за напрягане на сноп от въжета. 
 

Изложената методика не е обвързана с конкретна система за напрягане, а предлага 

обобщени критерии за оптимален избор на хидравлична преса при усилване на 

стоманобетонни конструкции чрез предварително външно напрягане. Предвид спецификата 

на всеки конкретен случай, трябва да бъдат взети под внимание неговите характерни 

особености за удовлетворяване на необходимите технологични параметри.  
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Настоящата методика включва следните основни стъпки: 
 

2.2.1. Изясняване на архитектурно-конструктивните характеристики на 

стоманобетонната конструкция и технологичните особености на прилаганата 

система за напрягане. 
 

При извършването на технолгично-конструктивния анализ на конструкцията се 

установяват такива показатели, които влияят върху избора на хидравлична преса и нейните 

технически параметри. 
 

2.2.2.Описание на техническите характеристики на хидравличната преса. 
Основните технически характеристики, влияещи при избора на хидравлична преса за 

външо предварително напрягане са:  

 - Напрягаща сила (𝑃), създадена от хидравличната преса; 

 - Налягане на хидравличното масло (𝑝) в цилиндъра;  

 - Ход на буталото (𝑠) в хидравличния цилиндър; 

 - Тегло на пресата (𝐺); 

 - Габарити на пресата. 
 

2.2.3. Оптимизационна задача. 
 

Предлага се подход за оптимален избор на хидравлична преса, чрез използване на 

метода на претеглените суми, който е, може би, най-широко разпространеният при много-

критериалната оптимизация. Целта е да се намери Парето-оптимално решение, при което се 

постига максимум на скаларната функция, получена от сумирането на векторни критерии, 

умножени по тегловни коефициенти.  
 

1) Общо описание на предлагания подход: 

Оптималният избор на хидравлична преса се извършва по пътя на многоцелева 

оптимизация по обобщена функция на полезност. При този подход се задават 

„песимистични“ (минимално допустими) изисквания за препоръчаните стойности 𝑦𝑗
𝑝𝑒𝑠

 на 

целевите параметри 𝑦𝑗(𝑥) и се максимизират надхвърлянията над тях, наречени 

„полезност“ (𝜂𝑗 → max). 

Целевият параметър 𝑦𝑗(𝑥) в условията 𝑥 се трансформира в коефициент на полезност 

𝜂𝑗(𝑥) по формулата: 
 

𝜂𝑗(𝑥) = |
𝑦𝑗(𝑥)−𝑦𝑗

𝑝𝑒𝑠

𝑦𝑗max−𝑦𝑗min
| , 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑚 , 

 

където 𝑦𝑗
𝑝𝑒𝑠

 е най-безполезният резултат (най-неблагоприятният резултат) за целевия 

параметър, зададен по стандарт, вътрешни норми и др., или получен в границите на 

допустимото за управляващите параметри пространство; 

𝑦𝑗max и 𝑦𝑗min са граници на полезност, т.е. максималната и минималната стойност за 

𝑦𝑗(𝑥). Избирането на границите на полезност се прави по предварително зададени 

изисквания или по най-добрия и най-неблагоприятния резултат, получени за 𝑦𝑗(𝑥) в 

областта на изследване. 
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Обобщената функция на полезност се получава по формулата: 
 

𝐹𝑎𝑤
𝑝 (𝑥) = ∑ 𝜂𝑗(𝑥). 𝑊𝑗

𝑚

𝑗=1
→

𝑚𝑎𝑥
𝑥

 , 

 

където 𝑊𝑗 е тегловен коефициент, като 𝑊𝑗 > 0 и ∑ 𝑊𝑗

𝑚

𝑗=1
= 1 . 

 

2) Дефиниране на критерии за оптимален избор на хидравлична преса 

Предлагат се следните шест критерия за оптималност (целеви параметри), 

дефинирани въз основа на базови технически характеристики на хидравлините преси, както 

следва: 

 Големина на напрягащата сила (𝑦1) – по-голяма от минимално необходимата; 

 Максимално допустимо налягане на хидравличното масло в цилиндъра на 

пресата от якостна гледна точка (𝑦2) – по-голямо от максималното, което създава 

хидравличната помпа (от гледна точка на безаварийност и безопасност); 

 Минимално необходимо налягане на хидравличното масло в цилиндъра на 

пресата за реализиране на минимално необходимата напрягаща сила (𝑦3) – по-

малко от максималното, което създава хидравличната помпа, за да се  реализира 

необходимата напрягаща сила; 

 Ход на буталото в хидравличния цилиндър (𝑦4) – по-голям от минимално 

необходимия (без и с прихващане); 

 Собствено тегло на пресата (𝑦5) – колкото е възможно по-малко; 

 Дължина на пресата при максимален ход на буталото (𝑦6) – колкото е възможно 

по-малка. Към този размер трябва да се прибавят още 20 𝑐𝑚 за безопасно 

разстояние от най-близкото препятствие зад пресата. 
 

3) Определяне на тегловните коефициенти чрез подреждане по значимост на 

целевите параметри 

Тегловните коефициенти характеризират степента на удовлетвореност от съответния 

показател. За определяне важността на критериите и съответните им тегловни коефициенти 

няма строго формализирани методи. Най-често тези коефициенти се определят субективно. 

За въведените целеви параметри, в настоящата разработка се предлагат следните 

тегловни коефициенти: 

 𝑊1 = 0,35 за 𝑦1; 

 𝑊2 = 0,10 за 𝑦2; 

 𝑊3 = 0,15 за 𝑦3; 

 𝑊4 = 0,20 за 𝑦4; 

 𝑊5 = 0,05 за 𝑦5; 

 𝑊6 = 0,15 за 𝑦6. 
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PTJ5S 201 700 314 25,4 25 73,3 0,745 1,000 0,208 1,000 0,833 0,775 0,750 3 4544

6DA1 231 450 177 21,6 24 67,0 0,941 0,286 1,000 0,821 1,000 1,000 0,872 2 6835

QYC240 240 700 190 20,0 24 71,0 1,000 1,000 0,925 0,745 1,000 0,857 0,916 1 2558
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Оптималното решение се намира по „песимистична“ стратегия, което е обобщено в 

табл.1. Желаната стойност за всеки целеви показател (max или min) е посочена съответно с 

↑ и ↓ . В края на таблицата се дават ранговете по значимост на предложените преси. В 

зависимост от цената, която може да се даде в последната колона, се избира оптималния 

вариант за хидравлична преса и по икономически показател. 

 

По изложената методика е решена примерна задача, която е представена в 

приложението на дисертационния труд. Получените резултати са обобщени в табл. 1. 

Таблица 1. Пример за оптимален избор на хидравлична преса 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Основни критерии за избор на усилваща система. 
 

Изборът на конкретна система за външно предварително напрягане с високоякостна 

армировка при усилване на стоманобетонни плочи зависи от следните критерии: 

 Архитектурно-конструктивни особености на стоманобетонната плоча; 

 Големина на напрягащата сила и начин за нейното предаване;  

 Трудоемкост; 

 Срок за изпълнение; 

 Технико-икономически показатели;  

 Експлоатационен срок. 
 

4. Изводи. 
 

Направеният технологичен анализ на процеса по външно предварително напрягане 

на стоманени въжета при усилване на монолитни стоманобетонни плочи води до следните 

изводи, свързани с професионализъм и натрупан опит: 
 

 Усилващата система трябва предварително схематично да се нанесе върху 

съществуващата конструкция и да се заснеме наличната армировка, за да се установи 

дали анкерните и девиаторни устройства може да се монтират безпроблемно на 

проектно предвидените места. 
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 Препоръчително е напрягащите въжета да се оставят с достатъчна свободна дължина 

(поне 50 𝑐𝑚) зад активната и пасивна опора, която по възможност да не се отрязва 

след приключване на напрегателните работи. Тази дължина е необходима при 

процеса на напрягане, а също за донапрягане и разпрягане на въжетата по време на 

експлоатация на усилената конструкция. 
 

 Съществен момент при закотвянето на напрягащите въжета е всички клинове да 

навлязат с еднаква дълбочина в котвеното тяло. По този начин не се получават 

големи празнини между отделните клинове, което осигурява ефективно и надеждно 

закотвяне на въжетата. 
 

 За да се ограничи ефекта от евентуален камшичен удар на напрягащото въже при 

неочакваното му освобождаване, към плочата може да се монтират защитни анкери с 

ухо, през които въжето да преминава свободно. 
 

 При проектиране на усилващата система трябва да се съобразят технологичните 

особености при монтажа на елементите от напрягащата система и последващото 

напрягане на въжетата. В зависимост от техническите характеристики на масово 

използваните хидравлични преси за външно предварително напрягане се приема да 

се остави разстояние от 120 cm зад анкерното устройство до най-близкото 

препятствие (конструктивен елемент или сградна инсталация). 
 

 Изпълнението на комбинирана антикорозионна и противопожарна защита на 

елементите от усилващата система е най-рационалното решение, с което се гарантира 

нейното дълготрайно и надеждно функциониране. 

 

ГЛАВА V 
 

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСИЛВАНЕ 

НА МОНОЛИТНИ СТОМАНОБЕТOННИ ПЛОЧИ С 

ПРЕДЛОЖЕНАТА ОТ АВТОРА НАПРЯГАЩА СИСТЕМА 

 
1. Област на приложение. 

 

 Тази технолигична карта има принципен характер и може да послужи при 

проектирането на технологията за изпълнение на монтажа на предложената от автора 

напрягаща система при усилването на монолитни стоманобетонни плочи. 

 Препоръките, насоките и указанията, направени в тази технологична карта, се 

основават на предвиден експлоатационен живот на усилващата система от 50 години.  
 

2. Технология и организация на процеса. 
 

2.1. Предпоставка за изпълнение на процеса. 
 

 Доброто качество на изпълнение е от съществено значение за изграждането на 

ефективна и надеждна усилваща система. Монтажът трябва да се извърши от подходящ 

квалифициран и опитен персонал. 
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 2.2. Технология на изпълнение. 
 

2.2.1. Монтаж на анкерните и девиаторни устройства от усилващата система. 
   

 Закрепването на анкерните и девиаторни устройства към стоманобетонната 

конструкция се осъществява най-често чрез високоякостни болтове, преминаващи през 

цялата дебелина на плочата в предварително пробите отвори. Отворите се пробиват с 

бормашина и свредло за бетон, когато след заснемането на армировката е установено, че 

няма да бъде засечена такава. Пробиването на отворите става от горната страна на плочата.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        а) пробиване на отворите с бормашина                      б) пробити готови отвори                        

Фиг. 5.1. Пробиване на отвори в стоманобетонната плоча, необходими за монтажа на 

анкерните и девиаторни устройства от усилващата система 

При излизане на свредлото от долната страна на плочата, много често се получават 

обрушвания на бетона в зоната на отвора с формата на конуси, дори когато бормашината 

работи при изключен ударен режим. За репарирането на повредения бетон най-ефективно е 

използването на саниращ състав, на базата на комбинация от епоксидни смоли и специални 

пълнители. 

Анкерните болтовете се напрягат с динамометричен ключ срещу евентуално 

приплъзване на анкерните устройства при напрягането на въжетата – фиг. 5.3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) предварително напрягане на високоякостните                 б) монтирани анкерно и     

анкерни болтове с динамометричен ключ                         девиаторно устройство 
 

Фиг. 5.3. Монтаж на приспособленията от усилващата система 
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2.2.2. Инсталиране и напрягане на стоманените въжета от усилващата 

система. 
 При инсталирането на секторните клинове, те трябва да са обезмаслени от 

вътрешната си страна, където контактуват с въжето. Това е необходимо да се изпълни, за да 

не се появи приплъзване между клиновете и въжето при напрягането. Те трябва да се 

позиционират в котвеното тяло, като се набиват ръчно посредством къса метална тръба 

(фиг. 5.4) и трябва да навлязат максимално навътре в котвата с една и съща дълбочина. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  а) поставяне на котвата и клиновете                        б) позициониране на клиновете                                           

Фиг. 5.4. Инсталиране на клиновете в котвеното тяло 

Оборудването за външното предварително напрягане трябва да отговаря на следните 

изисквания [153]: 

- напрегателната сила трябва да може да се измерва с точност до +/−2%; 

- манометърът на хидравличната помпа от напрегателната инсталация трябва да бъде 

с диаметър най-малко 150 𝑚𝑚 и е препоръчително да се използва в диапазона от 50% до 

90% на максималното налягане на хидравличното масло, но това зависи разбира се от 

проектнaта напрягаща сила; 

- удължението на въжетата трябва да се измерва с точност до +/−2 % или +/−2 𝑚𝑚 

в зависимост от това кое от двете изисквания дава по-голяма точност. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.5. Напрягане на въжетата от усилващата система 
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2.2.3. Изпълнение на антикорозионна и противопожарна защита на 

усилващата система. 
 

Необходимо е да бъде изпълнена подходяща защита на елементите от усилващата 

система срещу корозия и пожар в зависимост от проектните изисквания. 
 

3. Материално-технически ресурси. 
 

Обезпечаването на процеса по изпълнение става със следния технологичен комплект 

от машини, инструменти и технически средства: 

- ъглошлайф с четка за почистване на бетонната повърхност; 

- бормашина за пробиване или диамантено-пробивна машина за изрязване на отвори 

за анкериране на анкерните и девиаторни устройства и/или за преминаване на напрягащите 

въжета през конструктивни елементи; 

- динамометричен ключ за напрягане на високоякостите анкерни болтове при 

анкерирането на приспособленията от усилващата система към стоманобетонната плоча; 

- напрегателна инсталация за опъване и закотвяне на напрягащите въжета; 

- инвентарни приспособления (лебедки с тресчотки) за издигане на тежки анкерни и 

девиаторни устройства, както и на хидравличната преса за напрягане; 

- инвентарни технически средства (скелета и строителни кули) за работа на височина; 

- лични предпазни средства за работа при всички операции по усилването. 
 

4. Осигуряване на качеството при изпълнение. 
 

4.1. Приемане на изпълнението. 
 

 Инспектирането на изпълнението трябва да се извършва през целия процес по 

усилване. След неговото приключване трябва да се направи пълна проверка, за да се 

гарантира, че всички аспекти на изпълнението са завършени в съответствие с изискванията 

на проекта, както и с разпоредбите на стандартите БДС EN 13670 [149] и Наредба № 3 за 

контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции [150]. 

 В периода на поддръжката на усилената конструкция трябва да се извършват 

периодични инспекции за следене при поява на недопустими деформации и пукнатини в 

конструкцията. Трябва да се извършват проверки на напрягащата сила, за да се гарантира, 

че загубите на напрежение във въжетата са допустими, ако не – да бъдат донапрегнати. 
 

4.2. Техническа поддръжа и инспектиране. 
 

 След като бъде монтирана, усилващата система и нейните елементи не трябва да 

бъдат излагани на замърсяване и агресивно влияние на околната среда, особено преди 

завършването на изпълнението на постоянната антикорозионна защита.  

 Антикорозионната защита трябва да бъде изпълнена възможно най-скоро след 

приключване на монтажа на усилващата система. Тя включва боядисването на откритите 

метални повърхности от елементите на системата, инжектиране на циментов разтвор и/или 

грес в защитните тръби на въжетата. 

 Усилващата система трябва да бъде разработена с оглед да се опростят процедурите 

за инспекция, поддръжка и премахване на системата, като в проекта трябва да бъде 
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включена стратегия за тяхното реализиране. Трябва да бъдат опоределени изискванията към 

системата за мониторинг, ако е предвидена такава. 
 

5. ЗБУТ при усилване с външно предварително напрягане. 
 

При усилването на стоманобетонни плочи с външно предварително напрягане трябва 

да се спазват следните изисквания, които са в съответствие с нормативните разпоредби на 

[151, 152]: 

    - С напрегателната инсталация имат право да работят само хора, преминали 

съответното обучение и инструктаж; 

    - Преди започване да се експлоатира хидравличната преса се изпитва с натоварване 

10% повече от проектното; 

   - Измервателните уреди трябва предварително да са калибрирани (тарирани); 

   - При работа с пресите е забранено да се стои в една линия с напрягащия елемент, 

като пресите се държат встрани от тялото; 

   - По напрягащата армировка не се допускат удари или окачване на конструкции и 

съоръжения; 

   - В зоните на закотвящите устройства да се монтират предпазни ограждащи 

средства (мрежи, решетки и капаци); 

   - Преди започване на работа с помпения агрегат се проверява състоянието на 

захранващия електрически кабел, като се забранява извършването на механични 

въздействия върху него; 

   - Други работници или външни лица, които не са пряко свързани с напрегателния 

процес, не трябва да стоят в зоната на напрягане и особено под елемента, който се напряга, 

защото има опасност от падане на предмети от височина. 

 

ГЛАВА VI 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
 
При усилването на монолитни стоманобетонни плочи чрез външно предварително 

напрягане на стоманени въжета се разглеждат няколко аспекта, които трябва да бъдат 

разбрани за правилното му прилагане. Те се отнасят до характеристиките на външното 

напрягане, като отчитане на ефектите от втори ред и изборът на подходящ профил на 

напрягащата армировка, точната оценка на носимоспособността на усилените елементи, 

както и изборът на целесъобразна усилваща система за конкретния случай.  

С представените в дисертацията специфични особености от основните технолочини 

етапи, се постига разбиране на процеса при този вид усилване на стоманобетонни плочи. 

Чрез проведения анализ на вариантните технологични решения и обезпечаването с 

технологични средства при различните етапи от изпълнението са направени някои 

заключения и препоръки, с които би могло да се подобри ефективността от усилването, 

както и качеството и сигурността на работа.  

Проведеното теоретично и експериментално изследване, както и направения 

технологичен анализ, дават възможност да се формулират някои важни заключения и 

препоръки относно предложената от автора усилваща система, част от които са валидни 
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въобще за усилването на стоманобетонни плочи чрез външно напрегнати стоманени въжета, 

а именно: 
 

 Предложената от автора напрягащата система е ефективна и е практически 

приложима за усилване на всякакъв вид монолитни стоманобетонни плочи. С 

нейното прилагане значително се увеличават носещата способност и коравината на 

конструктивните елементи, което е доказано с получените резултати от 

експерименталното изследване. 
 

 Анкерните и девиаторни устройства от предложената авторска усилваща система са 

проектирани като корави (недеформируеми) възли, с което се намаляват загубите на 

напрягаща сила и се ограничат деформациите на напрягащата система спрямо 

стоманобетонната плоча. За сигурно контролиране и при нужда от коригиране на 

напрежението, системата работи с напрягаща сила, ненадхвърляща 50% от 

характеристичната опънна якост на въжето. 
 

 След проведения експеримент е установено, че увеличаването на ексцентрицитета на 

напрягащите въжета спрямо средната повърхнина на плочата съществено увеличава 

коравината и следователно намалява провисванията. 
 

 Потенциалът на усилените стоманобетонни плочи и възможността им да работят при 

завишени натоварвания в условията на експлоатация се потвърждават от получените 

стойности на коефициентите на сигурност и разрушение. 
 

 При усилване на констукции с по-голям капацитет, напречното сечние на въжетата и 

напрягащата сила трябва да бъдат така подбрани, че да не се получи крехко 

разрушение. 
 

 При проектиране на усилването с напрягащата система трябва да се отчете 

евентуалното неравномерно натоварване върху плочата, получено от 

последователното напрягане на въжетата. 
 

 Изборът на целесъобразни технологични решения и рационалният подбор на 

машини, инструменти и инвентарни приспособления е от съществено значение, както 

за ефективността на усилването, така и за качеството и сигурността при негото 

изпълнение.  
 

 Изборът на подходяща за конкретния случай антикорозионна и противопожарна 

защита е от съществено значение за ефективността и дълготрайността на усилващата 

система. 

 

Претенции за научни и научно-приложни приноси 
 

 Направен е подробен литературен обзор и критичен конструктивно-технологичен 

анализ, чрез който са систематизирани проблемите, свързани с усилването на 

съществуващи стоманобетонни плочи посредством външно предварително напрягане 

на стоманени въжета.  
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 Проектирана е авторска система за усилване на монолитни стоманобетонни плочи 

чрез външно предварително напрягане на високоякостни стоманени въжета. 
 

 Създадена е оригинална опитна постановка и е проведено експериментално 

изследване на поведението на монолитни стоманобетонни плочи, усилени с 

предложената от автора напрягаща система, като е доказана нейната ефективност и 

практическа приложимост. 
 

 Разработена е принципна технологична карта за изпълнение на усилване с 

предложената от автора напрягаща система. 
 

 Разработена е методика за оптимален избор на хидравлична преса за външно 

предварително напрягане на високоякостна армировка. 
 

 Предложена е концепция за усилване на монолитни стоманобетонни плочи чрез 

електротермично напрягане на прътова армировка. 

 

Насоки за бъдещи задачи 
 

 Изследване на поведението на монолитни стоманобетонни плочи, усилени с 

предложената от автора напрягаща система при сеизмични въздействия. 
 

 Разработване на система за постоянен мониторинг на усилената конструкция по 

време на експлоатация. 
 

 Създаване на методика за точно определяне на измененията на напреженията във 

външно напрегнатите стоманени въжета. 
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