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АНОТАЦИЯ 
 

Указанията са фокусирани върху сеизмичното изследване на стоманобетонни 

рамкови конструкции. Проектирането е за средно ниво на обща дуктилност за но-

сещата конструкция на сграда с търговско предназначение. Разгледано е изследва-

нето на конструкцията над нивото на еластично работещата фундаментна конст-

рукция. Дадени са основните насоки за направата на пространствен статически мо-

дел за изследване за действащите товарни въздействия. Показано е капацитивното 

коригиране на действащите усилия за да се гарантира желаният механизъм на реа-

гиране с формиране на пластични стави в гредите в двата им края и в колоните – 

при връзката им с фундаментната конструкция. За покривните греди е предвидена 

еластична работа, без развитие на пластични стави в тях, а пластичните стави са 

приети при връзката на колоните с покривните греди. Дадени са основните насоки 

по отношение на  оразмеряването и конструирането на армировката в гредите и ко-

лоните.  

Указанията за курсово проектиране са насочени към студентите от V курс по 

дисциплината „Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въз-

действия” на специалността „Строителство на сгради и съоръжения” на Строител-

ния факултет на УАСГ. 
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Проектиране на стоманобетонна рамкова конструкция 

за сеизмични въздействия 
 

1. Описание на сградата 

1.1. Архитектура 

Сградата има три надземни етажа, без сутерен и е с търговско предназначение. 

Районът, в който се проектира, е даден по задание. Височината на всички етажи е 

еднаква и е дадена по задание. Архитектурните разпределения на отделните етажни 

нива са еднакви. Вътрешните стени са леки преградни от газобетон. По периферия-

та на сградата е предвидена стъклена окачена фасада. 

1.2. Конструктивна система 

Конструктивната система на сградата е рамкова. Носещата конструкция е фор-

мирана от рамки в двете взаимно перпендикулярни направления – в едното главно 

направление X са предвидени 6 рамки с по 3 отвора с дължина Lx m, а в другото Y – 

4 рамки с по 5 отвора с дължина Ly m. Планът на плочата е показан на фигура 1. 

Напречните сечения на конструктивните елементи сe приемат, както следва: 

– дебелина на стоманобетонните плочи – hf = (1/45÷1/60)Lmin + 5 cm; 

– греди – hb = (1/10÷1/15)Lmax; bb = 30÷45 cm; 

– колони – квадратно сечение с минимални размери 40/40 cm. 

Вертикалните товари се поемат от плочите и се предават на рамковата система. 

Фундирането на сградата е решено с фундаментна скара, като под колоните са 

оформени единични фундаменти, които са обединени с фундаментни греди, върху 

които стъпва плочата на първия етаж – фигура 2. 

1.3. Конструктивни параметри на проектиране 

– конструкцията се проектира за среден клас на дуктилност (DCM); 

– сградата спада към клас на значимост III, с коефициент на значимост γI = 1,20 

съгласно таблица 1; 

– референтното максимално ускорение на земната основа се избира, съгласно 

картата за сеизмично райониране на Република България – виж БДС EN1998-1/NA; 

– рамковата конструкция е приета запъната в горен ръб фундаментна скара; 

– неконструктивни елементи в сградата са преградните стени и окачената фа-

сада, изпълнени от крехки материали и свързани към носещата конструкция; 

– класът на конструкцията съгласно БДС EN 1992-1-1 е S4; 

– класът по въздействие на околната среда съгласно БДС EN 1992-1-1 е приет 

ХС1 (суха среда с ниска влажност на въздуха). 

Таблица 1. Класове и коефициент на значимост на сгради 

 

2. Материали 

За всички стоманобетонни елементи се приемат следните материали: 

– минимален клас бетон по якост на натиск при среден клас на дуктилност 

(DCM) ≥ С16/20, като се препоръчва да се избере ≥ С25/30; 

– надлъжна и напречна армировка от стомана клас В420 или В500 с клас на 

дуктилност В или С в критичните зони на главните елементи. 
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Фигура 1. Кофражен план на етажна плоча 
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Фигура 2. Кофражен напречен разрез 

 

Характеристиките на материалите са: 

– изчислителната цилиндрична якост на натиск на бетона на 28-ия ден е: 

 [MPa]cckcccd ff  , 

където с = 1,50 е частният коефициент на сигурност за бетона при дълготрайна и 

краткотрайна изчислителна ситуация; 

 αсс е коефициент, който отчита дълговременни ефекти върху якостта на на-

тиск и неблагоприятни ефекти, породени от начина на предаване на товара. Съг-

ласно БДС EN 1992-1-1/NA при проверките за носимоспособност на нормалните 

сечения на вертикални или на наклонени елементи, изпълнени по монолитен спо-

соб, се приема αсс = 0,85. Във всички останали случаи αсс = 1,0. 

– изчислителната якост на опън на бетона fctd е: 

 [MPa]05,0, cctkctctd ff  , 

където  αсt е коефициент, който отчита дълговременни ефекти върху якостта на 

опън и неблагоприятни ефекти, породени от начина на предаване на товара. Съг-

ласно БДС EN 1992-1-1/NA във всички случаи може да се приеме αсt = 1,0; 

 fctk,0,05 e характеристичната стойност на якостта на осов опън на бетона, оп-

ределена с 5% фрактил, която за клас на бетона ≤С50/60 е:  

 [MPa]21,0.3,0.7,07,0 3 23 2
05,0, ckckctmctk ffff  , 

където fctm e средната стойност на якостта на осов опън на бетона. 

– граничната относителна деформация на бетона, която за клас ≤ С50/60 и при-

ета правоъгълна зависимост напрежения-деформации е εcu3 = 3,5‰ = 0,0035. 

– средният секущ еластичен модул на бетона е: 

      [MPa]108.2200010.22000
3,03,0

 ckcmcm ffE , 

– изчислителната стойност на границата на провлачване за стоманата е: 

 [MPa]sykyd ff  , 

където s = 1,15 е частен коефициент на сигурност за стоманата при дълготрайна и 

краткотрайна изчислителна ситуация; 

 fyk e характеристичната граница на провлачване на армировката, в МРа. 

– изчислителната стойност на относителната деформация на армировъчната 

стомана при максимален товар се приема: 

• за клас по дуктилност В – εud = 0,9εuk = 0,9.5,0 = 4,50% = 0,0450, 

• за клас по дуктилност C – εud = 0,9εuk = 0,9.7,5 = 6,75% = 0,0675, 
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където εuk е характеристична относителна деформация при максимален товар; 

– началният модул на еластичност на горещовалцуваната армировъчна стомана 

е Es = 200000 MPa. 

Приетата работна диаграма на армировъчната стомана е билинейна с хоризон-

тален горен клон и гранична деформация εud. В съответствие с БДС EN 1992-1-

1/NA, при проверка на носимоспособността по нормални сечения се допуска да се 

приеме εud = 2,50 %, независимо от класа на дуктилност на армировъчната стомана. 

3. Проверки за регулярност 

3.1. Регулярност по височина 

Сградата може да се класифицира като регулярна по височина, защото са из-

пълнени условията на БДС EN 1998-1, а именно: 

– всички вертикални конструкции, поемащи сеизмичното въздействие, преми-

нават без прекъсване от фундаментите им до върха на сградата; 

– коравината и масата на отделните етажи се запазват почти постоянни от ос-

новата до върха на сградата; 

– няма налични отстъпи по височина. 

3.2. Регулярност в план и чувствителност към усукване 

За сградата са спазени основните изисквания съгласно БДС EN 1998-1 за регу-

лярност в план, а именно: 

– конфигурацията е компактна и няма издадени или вдлъбнати части; 

– стоманобетонните рамки са ориентирани в две взаимно перпендикулярни 

направления X и Y (главни направления на разпределение на коравините); 

– коравината на подовите конструкции в равнината им е достатъчно голяма в 

сравнение с коравината на вертикалните елементи (рамки), поемащи сеизмичното 

въздействие и деформацията ѝ има пренебрежимо малко влияние върху разпреде-

лението на силите между вертикалните елементи; 

– стройността на сградата в план на всеки етаж е малка, тъй като отношението 

на по-големият и по-малкият размер на сградата в план не надвишава 4.  

За да бъде конструкцията регулярна в план, освен горните изисквания, е задъл-

жително на всеки етаж i и за всяко едно от двете главни направления на разпреде-

ление на коравините (X и Y) да бъдат изпълнени и условията: 

,3,03,0,3,03,0 ,,,,0,,,,0 iyiTiyiyixiTixix KKreKKre   

където Kx,i e коравината на огъване на носещата конструкция под разглеждания 

етаж i спрямо ос X, т.е. по направление Y; 

 Ky,i e коравината на огъване на носещата конструкция под разглеждания 

етаж i спрямо ос Y, т.е. по направление X;  

 KT,i e коравината на усукване на носещата конструкция под разглеждания 

етаж i спрямо центъра на коравините; 

 е0x,i и е0y,i са ексцентрицитетите на центъра на масите спрямо центъра на ко-

равините на етаж i по осите X и Y. 

Конструкцията се проверява и за чувствителност към усукване, като за всеки 

етаж i и за всяко едно от главните направления трябва да e изпълнено условието: 

;; ,,,,,,,,,, iimisiyiTiyiimisixiTix mIlKKrmIlKKr   

където  rx,i и ry,i са радиусите на усукване на етаж по i, съответно по X и Y; 

 Im,i е полярен инерционен момент на масата mi на подовата конструкция за 

етаж i спрямо центъра на масите; 

 ls,i е инерционен радиус на масата на подовата конструкция в план за етаж i. 

Разглежданата сграда е с еднакви правоъгълни по форма междуетажни подови 

конструкции на всеки етаж i, които са с размери Lx,i и Ly,i. В този частен случай се 

допуска инерционният радиус на масата на подовата конструкция в план ls,i на все-

ки етаж i да се определи с израза: 

  122
,

2
,, iyixis LLl  . 

За проверката за регулярност в план е необходимо първоначално да се опреде-
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лят центровете на коравините на всеки етаж i – XCR,i и YCR,i. За целта може да се 

ползва следната процедура: 

 дефинират се по три отделни статични товарни състояния на всеки етаж i 

(FCEx,i = 106; FCEy,i = 106 и MCEz,i = 106), като товарите са приложени в центъра на ма-

сите СЕ – фигура 3; 

 за всяко едно от трите товарни състояния FCEx,i = 106; FCEy,i = 106 и MCEz,i = 106 

се определят ротациите Rz,i на коравата подова конструкция на всеки етаж i; 

 определят се ексцентрицитетите e0x,i и e0y,i на центъра на коравините (CR) 

спрямо центъра на масите (СЕ) за всеки етаж i:  
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където е0x,i и е0y,i са ексцентриците на центъра на коравините (СR) на етаж i спрямо 

центъра на масите (CЕ); 

 Rz,i (FCEx,i = 106) e ротацията относно вертикалната ос Z на етаж i, предизви-

кана от товарно състояние FCEx,i = 106 (сила, приложена в центъра на масите СЕ на 

етаж i с посока по първото главно направление на разположение на рамковите кон-

струкции X); 

 Rz,i (FCEy,i = 106) e ротацията относно вертикалната ос Z на етаж i, предизви-

кана от товарно състояние FCEy,i = 106 (сила, приложена в центъра на масите СЕ на 

етаж i с посока по ос Y); 

 Rz,i (MCEz,i = 106) e ротацията относно вертикалната ос Z на етаж i, предизви-

кана от товарно състояние MCEz,i = 106 (момент, приложен в центъра на масите СЕ 

на етаж i); 

 определят се координатите на центъра на коравините (CR) XCR,i и YCR,i на все-

ки етаж i в координатната система (OХY) с начало в произволна точка О и оси, ус-

поредни на главните направления X и Y , както следва: 

,, ,0,,,0,, iyiCEiCRixiCEiCR eYYeXX   

където  XCЕ,i и YCЕ,i са координатите на центъра на масите (CЕ) на етаж i в коорди-

натната система (OХY) – фигура 3. 

 
Фигура 3. Определяне на центъра на коравините при пространствен модел 

За определяне на радиусите на усукване може да се приложи следната процеду-

ра: 

 дефинират се по три отделни статични товарни състояния на всеки етаж i по-

отделно (FCRx,i = 106; FCRy,i = 106 и MCRz,i = 106), като товарите са приложени в центъ-

ра на коравините СR (фигура 4); 

 определят се следните премествания и ротации на всеки етаж i: 

– преместването Ux,i (FCRx,i = 106) на центъра на коравините по главно нап-

равление X за товарно състояние FCRx,i = 106 (сила, приложена в CR на етажно ниво 

i и с посока по ос X); 

– преместване Uy,i (FCRy,i = 106) на центъра на коравините по главно направ-

ление Y за товарно състояние FCRy,i = 106 (сила, приложена в CR на етажно ниво i и 

с посока по ос Y); 

– ротацията Rz,i (MCRz,i = 106) на центъра на коравините около вертикалната 

ос Z за товарно състояние MCRz,i = 106 (момент, приложен в CR на етажно ниво i); 
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 за разглежданото етажно ниво i се определят коравините Kx,i и Ky,i, съответно 

спрямо оси X и Y (по направления Y и Х), а така също и коравината на усукване KT,i: 

     
;;;

,,
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,
,
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K
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 радиусите на усукване rx,i и ry,i на етажно ниво i, са: 

ixiTiyiyiTix KKrKKr ,,,,,, ;  . 

 
Фигура 4. Определяне на радиусите на усукване при пространствен модел 

При използване на софтуерния продукт ETABS може директно да се получат 

центровете на коравина и на маси за всяко едно етажно ниво. 

4. Товарни въздействия 

4.1. Постоянни въздействия 

Характеристичното собствено тегло на колоните и гредите се получава директ-

но от пространствения модел на конструкцията чрез характеристиките на вложени-

те материали и геометричните размери на напречното им сечение, с отчитане на 

някои довършителни работи чрез завишаване стойността на обемното тегло на ар-

мирания бетон.  

За допълнителните постоянни товари от собствено тегло на плочите, както и на 

неконструктивните елементи, включени в довършителните работи по сградата 

(настилки, мазилки, окачени тавани, преградни стени, инсталации и др.), се правят 

следните предпоставки за характеристичните им стойности: 

– собственото тегло на плочите се определя на база дебелината им; 

– довършителните работи върху етажните конструкции (мазилка, замазка и 

настилка) са 1,10 kN/m2; 

– собственото тегло на окачения таван и теглото на инсталациите е 0,40 kN/m2; 

– собственото тегло на стъклената окачена фасада е 1,50 kN/m2 и е приложено 

равномерно разпределено по периферията на сградата, като стойността се умножа-

ва по етажната височина; 

– собственото тегло на покривните изолации върху покрива е 4,50 kN/m2; 

– собственото тегло от бордовете по покрива е равномерно разпределено по 

периферията на сградата – 2,50 kN/m′. 

4.2. Променливи въздействия 

Съгласно БДС EN 1991-1-1, сградата попада в категория D (търговски обекти) 

от подкатегория D2 (универсални магазини). Покривът на сградата е плосък необи-

таем и се отнася към натоварени участъци от категория H. 

Характеристичните стойности на експлоатационните натоварвания за сградата 

въз основа на БДС EN 1991-1-1/NA са определени, както следва: 

– за сгради от под категория D2 – Qk = 5,0 kN/m2; 

– за покриви от категория Н – Qk = 0,75 kN/m2. 

Отчита се и равномерно разпределено натоварване от преградни стени по етаж-

ните плочи, което е прието с характеристична стойност 0,50 kN/m2. 

Върху покривната плоча действа и натоварване от сняг, чиято характеристична 

стойност съгласно БДС EN 1991-1-3 е: 

 ]m/s[ 2
1 ktek sCCS  .  

където μ1 = 0,8 е коефициентът за натоварване от сняг при плосък покрив; 

 Ce = 1,2 e коефициентът на изложение за защитени местности; 
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 Ct = 1,0 е топлинният коефициент; 

 sk e тегло на снежната покривка върху 1m2 хоризонтална земна повърхност, 

чиято стойност се отчита в зависимост от района на проектиране. 

Съгласно БДС ЕN 1990 експлоатационните натоварвания върху покривите не се 

отчитат едновременно с товара от сняг, а се взима меродавната стойност. 

4.3. Сеизмично въздействие 

44..33..11..  ИИззччииссллииттееллнноо  ууссккооррееннииее  ннаа  ззееммннааттаа  оосснноовваа  

Съгласно БДС EN 1998-1 изчислителното ускорение на земната основа се опре-

деля като произведение на коефициента на значимост на сградата γI = 1,2 за катего-

рия III и референтното максимално ускорение на земната основа agR. 

Изчислителното ускорение на земната основа тип А е: 

 ]m/s[ 2
I gRg aa  .  

44..33..22..  ККооееффииццииееннтт  ннаа  ппооввееддееннииее  

Съгласно БДС EN 1998-1 конструкцията на сградата се класифицира като рам-

кова система, за която коефициентът на поведение q се определя за всяко главно 

направление на разположение на коравините (X и Y в разглеждания случай).  

Таблица 2. Приблизителни стойности на отношението αu/α1 

 

Базовият коефициент на поведение q0 за клас на дуктилност DCM е:  

 9,33,1.33 10  uq , 

където и в двете направления (X и Y), съгласно таблица 2, за многоетажни многоот-

ворни рамки, регулярни в план, се отчита 3,11 u . 

Коефициентът kw, отразяващ преобладаващия начин на разрушение на конст-

руктивните системи, за рамкови системи се приема kw = 1,0. 

Коефициентът на поведение и за двете направления X и Y е: 

90,30,1.9,30  wkqq . 

44..33..33..  ИИззччииссллииттееллеенн  ссппееккттъърр  ннаа  ррееааггииррааннее  ззаа  ууссккооррееннииееттоо  ннаа  ззееммннааттаа  оосснноовваа  

Съгласно БДС EN 1998-1/NA за територията на Република България се използ-

ва спектър на реагиране вид 1. За част от Северна България се прилагат и спектри 

на реагиране вид 3, характерни за огнище Вранча, които се отчитат съвместно с 

другите. Стойностите на параметрите, описващи спектъра на реагиране вид 1 и вид 

3, са дадени в таблица 3.  

Изчислителният спектър на реагиране Sd(T) за хоризонталната компонента на 

сеизмичното въздействие се определя с изразите: 

 
:0 BTT   



















3

25,2

3

2
)(

qT

T
SaTS

B
gd ;

 
 

 
:CB TTT   Sa

q
TS gd

5,2
)(  ;

 
 

 
:DC TTT   g

C
gd a

T

T
Sa

q
TS 










5,2
)( ;

 
 

 
:4sTTD   g

DC
gd a

T

TT
Sa

q
TS 










2

5,2
)( ,

 
 

където q e коефициентът на поведение; 

 β е коефициентът за получаване на минималната стойност на изчислител-

ния спектър за хоризонтална компонента. Съгласно БДС EN 1998-1/NA долната 

граница на еластичните спектри на реагиране е β = 0,2; 
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T e период на свободни трептения на системата; 

 аg е изчислително ускорение на земна основа тип А (аg = γI аgR); 

 TВ e долната граница на периода на участъка с постоянното спектрално ус-

корение; 

 ТС e горна граница на периода на участъка с постоянното спектрално уско-

рение; 

 ТD e стойност, определяща началото на участъка от спектъра с постоянно 

преместване; 

 S e почвен коефициент. 

Таблица 3. Параметри,на спектъра на реагиране вид 1 и вид 3 

 

 
Фигура 5. Изчислителен спектър на реагиране на конструкцията 

Примерен изчислителен спектър на реагиране Sd(T) за конструкцията на разг-

лежданата сграда е даден на фигура 5. 

5. Моделиране на конструкцията 

Ако конструкцията на сградата е регулярна в план и по височина, то съгласно 

БДС EN 1998-1 за сеизмични въздействия тя може да се изследва с равнинни моде-

ли по опростения „Метод на хоризонталните сили”. Въпреки това, се препоръчва и 

в тези случаи да се използва пространствен изчислителен модел, за да се отчетат и 

по-висшите форми на собствени трептения на конструкцията. Той се разработва с 

помощта на програмния продукт SAP 2000, ETABS, TOWER или друг. 

5.1. Характеристики на елементите в модела 

Колоните и гредите се моделират с прътови (frame) елементи, а плочите не се 

моделират. 

Приет е механизъм на конструкцията, при който пластичните стави в рамковите 

конструкции се формират само в двата края при всеки отвор на гредите. Изключе-

ние правят покривните греди, при които е прието да не се формират пластични ста-

ви. В колоните пластичните стави се формират в мястото на запъването им в кора-

вата фундаментна конструкция (над горен ръб фундаментни греди) и под покрив-

ните ригели. Пластични стави във фундаментните греди не се допускат. 

Така приетият механизъм изисква еластичните коравини на елементите, в които 
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се поглъща енергия чрез формирането на пластични стави, да бъдат редуцирани, 

както следва:  

– за всички етажни греди се предполага, че ще имат по две пластични стави и 

еластичните им огъвателни коравини се редуцират с коефициент 0,5, а коравините 

им на срязване – с коефициент 0,3. Тези на покривните греди не се редуцират; 

– за всички колони в първо и последно етажно ниво се предполага, че ще имат 

по една пластична става и еластичните им коравини на огъване се редуцират с кое-

фициент 0,7, а коравините им на срязване не се редуцират. Колоните в средното 

етажно ниво се моделират с еластичната им коравина. 

 
Фигура 6. Ефективна широчина на поясите на гредите 

За плочите от междуетажните подови конструкции (включително и покривната) 

се приема, че са безкрайно коравини в равнината си. 

Влиянието на плочата върху еластичната коравина на гредите се отчита чрез 

ефективна широчина съгласно БДС EN 1992-1-1 – фигура 6. При еднакви осови от-

вори се определя съгласно изразите: 

– за вътрешни греди:  1,2 effbeff bbb  ; 

– за фасадни греди:  ceffbeff lbbb  1, ; 

където  10011, ;2,0;1,02,0min bllbbeff  , 

 2b1 е светлото разстояние между съседните греди; 

 bb е широчина на реброто на гредата; 

 lc е дължината на конзолното излизане на плочата при фасадните греди; 

 l0 = 0,7lnom е разстоянието между нулевите точки на моментовата диаграма; 

 lnom е осовото разстояние между колоните. 

 
Фигура 7. Инерционни моменти на плочогредово и на правоъгълно напречно сечение 

Необходимо е гредите да се разделят на отделни участъци с и без ефективна 

широчина на поясите, като в зоните при колоните се редуцира коравината на огъ-

ване и коравината на срязване. Допустимо е, обаче, и моделирането на всички еле-

менти с правоъгълно напречно сечение, но с корекция на коравината на огъване с 

коефициент 0,5Ix/Ix0, където Ix e инерционният момент на плочогредовото напречно 

сечение, а Ix0 – на правоъгълно сечение със същата височина и широчина – фигура 

7. Коригира се и коравината на срязване с коефициент 0,3. 

5.2. Товарни въздействия и сеизмични маси 

Товарите от прилежащите полета – постоянни и променливи се определят на 

ръка и се прилагат директно върху гредите, като за фасадните греди се включва и 

натоварването от окачена фасада за етажните нива или на бордовете – за покривна-

та плоча, като линейно разпределен товар. При определяне на прилежащото нато-

варване от полетата се използват светлите им размери, като се включва и допълни-
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телен линеен постоянен и експлоатационен товар, попадащи в широчината на гре-

дите. За етажните плочи се отчита и товара от леки преградни зидове, който би 

следвало да бъде включен към променливите въздействия. 

При сеизмичен анализ за определяне на масите, за модела на конструкцията, 

постоянните Gk и променливите товарни Qk въздействия се съчетават с израза: 

     gQgG kkEk , ; 

където ψE,k = φЕ ψ2,k  е коефициент на съчетание за експлоатационното товарно въз-

действие k; 

 φЕ е редукционен коефициент, чиято стойност съгласно БДС EN 1998-1/NA 

се приема в зависимост от категорията на експлоатационното въздействие от таб-

лица 4; 

 ψ2,k е коефициент на съчетание, чиято стойност съгласно БДС EN 1990 се 

приема в зависимост от категорията на експлоатационното товарно въздействие k: 

– за експлоатационни товарни въздействия от категория D – ψ2 = 0,6; 

– за натоварване от сняг – ψ2 = 0. 

Таблица 4. Коефициенти φЕ за изчисляване на ψЕ,k 

 

В разглеждания търговски обект (категория D, с недостъпен покрив категория 

Н) за всички етажи може да се приеме една и съща стойност на редукционния кое-

фициент: φЕ = 1,0. 

Следователно за променливите товарни въздействия коефициентът ψE, е: 

– за всички етажи – ψE,k = 1,0.0,6 = 0,60; 

– за покривното ниво – ψE,k = 1,0.0,0 = 0,00. 

В пространствения модел може да се използва опцията за автоматично получа-

ване на сеизмичните маси от теглото на конструкцията и приложените върху нея 

гравитационни товари чрез задаване на получените по-горе коефициенти ψE,k. 

5.3. Сеизмично въздействие 

Анализът на конструкцията се извършва по спектралния метод с отчитане на 

всички форми на трептене, които допринасят значително за общото реагиране, при 

сума на включените в анализа ефективни маси, по-голяма от 90% от общата маса 

на конструкцията и в двете главни направления X и Y. Обикновено достатъчно е 

отчитането на първите 9 форми на собствени трептения на конструкцията. Сеиз-

мичните ускорения се получават от изчислителния спектър на реагиране. Сеизмич-

ното въздействие се задава с еднакви хоризонтални компоненти едновременно в 

двете основни хоризонтални направления X(U1) и Y(U2) на сградата със Scale 

Factor = 1,0. 

Комбинирането на сеизмичните усилия по форми на трептене се извършва чрез 

„Пълна квадратична комбинация” (CQC), а комбинирането на усилията от отдел-

ните компоненти на сеизмичното въздействие се извършва чрез „Корен квадратен 

от сумата на квадратите” (SRSS). 

5.4. Комбиниране на сеизмичното въздействие с другите товарни въздействия 

Усилията от изчислителна сеизмична ситуация се определят съгласно БДС EN 

1990 чрез комбинацията: 

   kkEdk QAG ,2 , 

където коефициентите на съчетание ψ2,k са дефинирани по-горе. 

5.5. Ефекти от усукване (отчитане на случайния ексцентрицитет) 

Тъй като в анализа се използва пространствен модел, случайните ефекти от 
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усукване се определят като обвивка на резултатите от статично натоварване с усук-

ващи моменти Mа,i спрямо вертикалната ос на всяко ниво „i”, изчислени с алтерна-

тивни знаци („+” или „–„), едни и същи за всички нива:  

iiaia FeM ,,  , 

където Fi са хоризонталните сили за ниво i, определени по метода на хоризонтал-

ните сили (фигура 8) за всяко едно от главните направления X или Y; 

 еа,i е случайният ексцентрицитет на масата на ниво „i” спрямо съответните 

оси. Той отчита неточностите в разположението на масите и пространственото из-

менение на сеизмичното въздействие и се определя по формулата: 

 iia Le 05,0,  ;  

където Li е размерът на подовата конструкция в перпендикулярно направление на 

сеизмичните въздействия (Lx,i или Ly,i). 

За определяне на срязващата сила при основата Fb (фигура 8) се използват пър-

вите периоди на свободни трептения, получени от динамичния анализ на простран-

ствения модел на конструкцията в SAP2000 в съответното главно направление на 

разположение на коравините X и Y. 

 
Фигура 8. Метод на еквивалентните хоризонтални сили 

Сеизмичната напречна сила в основата Fb за всяко от изследваните хоризонтал-

ни направления се определя по формулата: 

 mTSF db )( 1 ,  

където Sd(T1) e ординатата от изчислителния спектър при период T1; 

 m = Σmi е общата маса на конструкцията над коравия фундамент (сумата от 

всички етажни маси, включително и покривната), в тонове (t); 

 λ e корекционен коефициент, чиято стойност е равна на: λ = 0,85, ако T1 ≤ 

2TC и сградата има повече от два етажа, или λ = 1,0 във всички останали случаи.  

Хоризонталните сили Fi на „i”-то етажно ниво за разглежданата сграда, се оп-

ределят за всяко едно от главните направления X и Y по формулата: 

 nj
mz

mz
FF

jj

ii
bi 


1, ,  

където zi са разстоянията от ниво „i” до горен ръб фундаментна конструкция (фи-

гура 8); 

 mi масата на етажно ниво „i”; 

 n = 3 e броят на етажните нива над основата. 

Случайните усукващи моменти се прилагат на разработения пространствен мо-

дел по следната процедура: 

 Дефинират се четири различни товарни състояния, както следва:  

A) 
y

ia
x

ia MM ,,  ; C) 
y

ia
x

ia MM ,,  ; 

B) 
y

ia
x

ia MM ,,  ; D) 
y

ia
x

ia MM ,,   

 Прави се обвивна комбинация (ENVELOPE) на тези четири товарни състоя-

ния –    y
ia

x
ia MMENVEENVE ,,DA  ; 
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 Създава се ново товарно състояние AEd (Seism), което е комбинация между 

резултатите от сеизмичния анализ без отчитане на случайния ексцентрицитет и об-

вивната комбинация на горните четири товарни състояния:
 

 

    y
ia

x
iayxEd MMENVEEESRSSA ,,"";    

където "+" означава „да се комбинира с”; 

 SRSS(Ex; Ey) са резултатите от сеизмичния анализ при CQC комбиниране по 

форми и SSRS комбиниране от сеизмичните въздействия в двете направления X и Y 

– Ex и Ey. 

В повечето изчислителни софтуерни продукти за сеизмичен анализ е възможно 

автоматично отчитане на случайните ексцентрицитети по етажни нива.  

6. Анализ на конструкцията 

6.1. Проверка на деформации (ограничаване на междуетажни премествания) 

С цел ограничаване на повредите съгласно БДС EN 1998-1 за стойностите на 

междуетажните премествания за сгради с дуктилни неконструктивни елементи, 

свързани към конструкцията, трябва да бъде изпълнено условието:  

ir h,νd 00750 ; 

където dr = ds,i – ds,i-1 е изчислителното междуетажно преместване, определено като 

разлика между средните хоризонтални премествания ds на разглеждания етаж „i” и 

по-долния етаж „i-1”; 

 ds,i = qdde,i, като de,i е еластичното преместване, получено на базата на изчис-

лителния спектър на реагиране за ускорението на земната основа за съответното 

ниво „i”, а qd = q = 3,9 e коефициент на поведение за преместване; 

 hi e етажната височина за съответното ниво „i”, в m; 

 v e редуциращ коефициент, който отчита по-ниския период на повторяе-

мост на сеизмичното въздействие, свързано с изискването за ограничаване на пов-

редите. 

В съответствие с БДС EN 1998-1/NA, за клас на значимост III стойността на ре-

дукционния коефициент e v = 0,4. 

Проверката за ограничаване на междуетажните премествания се прави и за две-

те главни направления на разпределение на коравините. 

 
Фигура 9. Определяне на междуетажните премествания 

6.2. Проверка на ефекти от II ред (P–∆ ефект) 

Съгласно БДС EN 1998-1 е необходимо да се провери дали е необходимо да се 

отчита влиянието на ефекти от II-ри ред (Р–Δ ефекти). Те могат да бъдат пренеб-

регнати, ако е изпълнено условието:  

 
100

,

,,
,

hV

dP
θ

iitot

iritot
 ,  

където θ е коефициент на чувствителност на междуетажно преместване; 

 dr,i e изчислителното междуетажно преместване за разглежданото ниво „i”; 

 Рtot,i e общият гравитационен товар на и над разглеждания етаж в изчисли-

телна сеизмична ситуация (фигура 9); 

 Vtot,i e общата срязваща сила на етажа; 
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 hi e етажната височина за съответното ниво „i”, в m. 

В случаите, когато 0,1 < θ ≤ 0,2, ефектите от втори ред могат приблизително да 

се вземат под внимание чрез умножаване на усилията от съответното сеизмично 

въздействие по коефициент, равен на 1/(1 – θ). 

Стойността на коефициента θ не трябва да превишава 0,3, а ако е между 0,2 и 

0,3 се извършва геометрически нелинеен анализ. 

Общата срязваща сила Vtot,i за етажно ниво „i”, в съответното направление X или 

Y, може да се получи от определените вече хоризонтални сили Fj за нива „j”: 

 



n

ij
jitot FV , ; 

където n = 3 е общият брой на етажите в сградата.  

6.3. Разрезни усилия 

Дават се граничните диаграми на огъващите моменти, срязващите и нормални-

те сили от анализа. Понятията „максимум” и „минимум” се приемат такива, какви-

то са дефинирани в съответния програмен продукт.  

7. Оразмеряване на характерни конструктивни елементи 

Разглежда се оразмеряването на дадената по задание колона в трите етажни ни-

ва и на първите две полета от дадената по задание рамка в нивото с най-големи 

разрезни усилия. Необходимо е също и оразмеряването в другото направление на 

разглежданата рамка на двете съседни полета на гредите на разглежданата колона, 

ако тя е средна, или на едната греда – при крайна колона. 

7.1. Бетонно покритие на армировката 

Прието е еднакво номинално бетонно покритие за надлъжната армировка в гре-

дите и колоните cnom = 40 mm, което удовлетворява всички изисквания на БДС EN 

1992-1-1, включително и на БДС EN 1992-1-2. 

7.2. Проверка за максимални стойности на относителната осова сила в коло-

ните 

Съгласно БДС EN 1998-1 се проверяват размерите на напречното сечение на 

колоните чрез ограничаване на относителната натискова сила νd, което за среден 

клас на дуктилност (DCM) е: 

  65,0 cdcEdd fAN ; 

където Ac e площта на напречното сечение на колоната, 

 fcd = αccfck/γc = 0,85fck/1,5 е изчислителната якост на натиск за избрания клас 

бетон при оразмеряване по крайни гранични състояния на вертикални елементи. 

7.3. Определяне на носещата способност на гредите за огъващ момент 

Определяне на носещата способност на гредите се извършва само за огъващ 

момент, тъй като действащите надлъжни сили в тях са пренебрежимо малки. Спаз-

ват се изискванията на БДС EN 1998-1 или на БДС EN 1992-1-1 в случай, че меро-

давните огъващи моменти са от основна товарна ситуация.  

Граничната диаграма на действащите огъващи моменти в гредата и сеченията 

за оразмеряване са показани на фигура 10. Оразмерителните моменти в критичните 

зони до крайните опори се получават като се добави приносът на допълнителната 

опънна сила вследствие на напречна сила от изчислителна сеизмична ситуация:

ctg45,0, EdftdEdV dVFzM  , 

където Ftd = 0,5|VEdf|ctge допълнителната опънна сила в армировката, която се 

получава вследствие приетия фермов модел за оразмеряване по наклонени сечения; 

 z ≈ 0,9d e височината на фермата; 

 VEdf е действащата ръбова напречна сила при изчислителна сеизмична ком-

бинация; 

 е наклонът на натисковите диагонали, който за критичната зона се препо-

ръчва да се приеме °

При проектиране за средно ниво на обща дуктилност (DCM) обикновено 
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граничната диаграма на действащите напречни сили при изчислителна сеизмична 

ситуация не е знакопроменлива в зоната на опорите и допълнителната опънна сила 

е необходимо да се отчете само за моментите, опъващи долни нишки. При смяна на 

знака на действащите ръбови напречни сили в граничната диаграма, е необходимо 

отчитане на допълнителната опънна сила и за моментите, опъващи горни нишки на 

гредата. 

 
Фигура 10. Типична гранична моментова диаграма в ригел от сеизмична рамка 

77..33..11..  ООппррееддеелляяннее  ннаа  ееффееккттииввннааттаа  шшииррооччииннаа  ннаа  ппоояяссаа  bbeeffff    

БДС EN 1998-1 изисква различни ефективни широчини на поясите в сравнение 

с  БДС EN 1992-1-1 при проверките на греди на носеща способност за огъващ мо-

мент в крайните зони. Общата ефективна широчина на пояса beff  включва ушире-

нията отстрани на гредата (фигура 11) и се приема: 

 
Фигура 11. Ефективни широчини beff съгласно БДС EN1998-1 за греди, свързани с колони 

При оразмеряване на армировката в полето се работи с ефективната широчина, 

определена съгласно БДС EN 1992-1-1. 

77..33..22..  ООррааззммеерряяввааннее  ннаа  ппррааввооъъггъъллнноо  ссееччееннииее,,  ппооддллоожжеенноо  ннаа  ооггъъввааннее    

Полезната височина на сечението се получава: 

[mm]5,0 1,sLnomb chd  , 

където sL,1 e предполагаемият максимален диаметър на търсената опънна надлъж-

на армировка в разглежданото сечение от гредата. 

При разположение на натисковата зона в долната зона на гредата се работи с 

правоъгълно напречно сечение с широчина bb (фигура 12). 

Изчислителната процедура в зависимост от височината на натисковата зона е 

без или с необходимост от натискова армировка по изчисление. Приетият критерий 

за това е височината на натисковата зона x дали е по-малка или по-голяма от гра-

ничната височина xbal = 0,45d. Възможно е приемането и на по-висока гранична 
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стойност до xmax, но е необходимо доказване на ротационен капацитет в пластични-

те стави. 

I случай x ≤ xbal = 0,45d (без необходимост от натискова армировка) 

1) Определя се относителният огъващ момент 
cdb

Ed
Ed

fdb

M
m

2
 ; 

2) Проверява се условието 295,0,  balEdEd mm  и ако не е изпълнено се пре-

минава към II случай (с необходимост от натискова армировка по изчисление); 

3) Определя се относителната височина на натисковата зона: 

 Edmdx 21125,1  ; 

4) Определя се необходимата площ на опънната армировка от: 

][mm8,0 2
1

yd

cd
bs

f

f
dbA  . 

 
Фигура 12. Оразмеряване на правоъгълно напречно сечение с единична армировка на огъване 

Съгласно изискванията на БДС EN 1998-1 е необходимо при греди от сеизмич-

ни рамки с Т– или L– образно напречно сечение, горната армировка да бъде разпо-

ложена главно в широчината на стеблото. Само част от тази армировка Аsh (до мак-

симум 25%) се допуска да бъде разположена в ефективната широчина на пояса beff 

(фигура 12). При конструирането на армировката светлото разстояние между арми-

ровъчните пръти, съгласно БДС EN 1992-1-1, трябва да не е по-малко от 32 mm. 

При необходимост от конструиране на армировката в повече от един ред е не-

обходимо преизчисляването на гредата с променена полезна височина до центъра 

на тежестта на всички армировъчни пръти в опънната зона. 

II случай x > xbal = 0,45d (с необходимост от натискова  

армировка по изчисление) 

 
Фигура 13. Оразмеряване на правоъгълно напречно сечение с двойна армировка на огъване 

При 295,0,  balEdEd mm  е необходимо поставяне на натискова армировка по 

изчисление (фигура 13), която се определя по формулата: 

 
 

][mm
4,08,0 2

22
2

dd

xdfxbM
A

s

balcdbalbEd
s







, 

където sss E22     при syds Ef2 , 

 15,12 yks f  при syds Ef2 , 
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d

d

x

d

bal
cus

45,0
10035,01 22

32  . 

В горните формули d2 e разстоянието от центъра на тежестта на натисковата 

армировка до по-силно натиснатия ръб на бетонното сечение.  

Необходимата опънна армировка в този случай се получава по формулата: 

][mm8,0 22
21

yd

s
s

yd

cd
bbals

f
A

f

f
bxA


 . 

77..33..33..  ООррааззммеерряяввааннее  ннаа  ппллооччооггррееддооввоо  ссееччееннииее,,  ппооддллоожжеенноо  ннаа  ооггъъввааннее    

В зависимост от местоположението на натисковата зона гредите  се оразмеряват 

с правоъгълно или плочогредово сечение. Първоначално се приема, че нулевата 

линия е в плочата и оразмеряването е с правоъгълно напречно сечение. Използва се 

изложената процедура в т. 6.3.2 като във всички зависимости се замества bb с beff. 

Ако за височината на натисковата зона се получи 0,8x > hf, то приемането не е вяр-

но и оразмеряването е с плочогредова натискова зона (фигура 14). 

 
Фигура 14. Оразмеряване на плочогредово напречно сечение с единична армировка  

на огъване при 0,8x > hf 

Изчислителната процедура е следната: 

1) Изчислява се огъващият момент Meff, който може да поеме плочата встрани 

от реброто 

    cdffbeffeff fhdhbbM 5,0 ; 

2) Необходимата площ на опънната армировка Аsf за неговото поемане е: 

  ][mm2

yd

cd
fbeffsf

f

f
hbbA  ; 

3) Огъващия момент, който се поема от реброто е MЕd – Meff ; 

4) Определя се относителният огъващ момент 
2,

dbf

MM
m

bcd

effEd
wEd


 ; 

5) Проверява се условието 295,0,,  balEdwEd mm  и ако не е изпълнено се 

увеличава височината или се поставя натискова армировка по изчисление; 

6) Определя се относителната височина на натисковата зона: 

 wEdmdx ,21125,1  , 

7) Определя се необходимата сумарна площ на надлъжната опънна армировка: 

   ][mm8,0 2
1

yd

cd
fbeffbs

f

f
hbbdbA   . 

77..33..44..  ККооннссттррууккттииввннии  ииззиисскквваанниияя  ии  ииззиисскквваанниияя  ззаа  ллооккааллннаа  ддууккттииллнноосстт  

За надлъжната армировка в гредите БДС EN 1998-1 въвежда съответни конст-

руктивни изисквания (фигура 15), базирани на следните общи принципи: 

– определен процент от горната армировка при крайните напречни сечения 

продължава непрекъснато по цялата дължина на гредата, за да се отчетат неточнос-

тите при разположението на инфлексните точки при анализа и оразмеряването; 

– при оразмеряването се осигурява минимална долна и горна армировки за да 
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се отчете смяната на знака на момента, непредвиден при анализа; 

– ограничават се максималните стойности на диаметрите на надлъжните арми-

ровъчни пръти във връзката колона-греда с цел постигане на дуктилност. 

Зоните на гредата, на разстояние от крайното напречно сечение, където гредата 

се свързва в рамков възел колона-греда, до lcr ≥ hb (където hb е височината на нап-

речното сечение), а също така и от двете страни на всяко друго възможно напречно 

сечение, изложено на пластифициране при изчислителна сеизмична ситуация, 

трябва да се разглеждат като критични зони. 

 
Фигура 15. Изисквания за локална дуктилност за краен възел на рамкова конструкция 

Съгласно БДС EN 1998-1 изискването за локална дуктилност в критичните зони 

на гредите на рамковите конструкции се счита за удовлетворено, ако са изпълнени 

следните две условия при изчислителна ситуация ( 
1,EdM ) и ( 

1,EdM ) – фигура 15: 

а) в натисковата зона на гредата е поставена армировка, с площ не по-малка от 

половината от площта на поставената в опънната зона армировка, в допълнение 

към получената от проверката по крайно гранично състояние необходима площ на 

натискова армировка As2cr,req. Ако при оразмеряването не е получена натискова ар-

мировка по изчисление, то As2cr,req = 0; 

б) коефициентът на армиране ρcr за долна и горна армировка да е в границите 

между ρmin, който е еднакъв за цялата греда и ρcr,max: 

max,min crcr    

където ρcr,max е максимален коефициент на армиране, който се определя съгласно 

изразите дадени на фигура 15 и зависи от минималната стойност на коефициента на 

дуктилност в кривина μ. 

За елементи от сеизмични рамки зависимостта между минималната дуктилност 

по кривина μи базовата стойност на коефициента на поведение q0 има вида: 

  ,ако121

,ако12

110

10

cc

c

ТТTTq

ТТq












 

където Т1 е основният период на собствени трептения на конструкцията за верти-

калната равнина, в която става огъването;  

Tc e горна граница на периода на участъка с постоянно ускорение на спек-

търа на реагиране, която зависи от типа земна основа (таблица 3). 

В случаите, когато в критичните зони на рамковите конструкции се използва 

надлъжна армировка от армировъчна стомана с клас по дуктилност В, което е до-

пустимо за средно ниво на дуктилност (DCM), минималната стойност на коефици-

ента на дуктилност по кривина μтрябва да се завиши поне с 50% в сравнение със 

стойността, получена от горните изрази. 

При проверките на конструктивните изисквания за локална дуктилност и за ди-

аметъра на надлъжните пръти е необходимо отчитането и на горната армировка от 

плочата, попадаща в рамките на съответната ефективна широчина на гредата. Тя се 

добавя към площта на напречно сечение на горната армировка и получената сумар-

на площ се означава с Ascr,up (фигура 15). 
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Съгласно БДС EN 1998-1 максималният диаметър sL на надлъжните пръти при 

краен възел (фигура 16) се ограничава чрез спазване на условието: 

 d
ydRd

ctm

c

sL

f

f

h





8,01

5,7
 ; 

където hc е размерът на напречното сечение на колоната; 

  cdcEdd fAN min,  e минималната нормализирана нормална сила в коло-

ната във възела при изчислителна сеизмична ситуация; 

 0,1Rd  за средно ниво на дуктилност (DCM). 

За средната зона на гредата и за двете армировки трябва да са спазени изисква-

нията за максимален и минимален коефициент на армиране: 

max
,

min  
db

ds

db

A
;  max

,
min  

upb

ups

db

A
;  

yk

ctm

f

f
5,0min  ;  04,0max  . 

За средния възел на гредата (фигура 16) се спазват същите условия за локална 

дуктилност като за крайния възел, а за диаметъра sL на надлъжните пръти: 

max,5,01

8,015,7

crcr

d

ydRd

ctm

c

sL

f

f

h 










 , 

като за удовлетворяване на условието и при двете изчислителни сеизмични ситуа-

ции е необходимо да се замести с по-голямото отношение max,crcr    . 

 
Фигура 16. Изисквания за диаметъра на надлъжната армировка във възлите 

77..33..55..  ННооссииммооссппооссооббнноосстт  ннаа  ооггъъввааннее  ннаа  ггррееддииттее    

При определяне на носимоспособността на огъване на гредите се отчита сумар-

ната горна армировка в критичните зони Ascr,up. 

Носимоспособността на огъване за отрицателен огъващ момент е: 

* при dscrupscr AA ,,   

   
 

;
5,0 ,,

,,,1, 






 


cdb

yddscrupscr
upyddscrupscrdupyddscrRb

fb

fAA
dfAAddfAM  

* при dscrupscr AA ,,   

  ,,1, dupydupscrRb ddfAM   

където Ascr,up и Ascr,d са площите на напречното сечение на горната и долната арми-

ровка в разглежданата критична зона; 

 d1,d e разстоянието от центъра на тежестта на долната армировка до долния 

ръб на сечението; 

 dup = hb – d1,up e полезната височина на сечението, определена до центъра на 

тежестта на горната армировка. 

Носимоспособността на огъване за положителен огъващ момент е: 

  ,;
5,0

max ,1
,

,






























upd
cdeff

yddscr
dyddscrRb dd

fb

fA
dfAM  

където  d1,up e разстоянието от центъра на тежестта на горната армировка до горния 
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ръб на сечението; 

 dd = hb – d1,d e полезната височина на сечението, определена до центъра на 

тежестта на долната армировка; 

 beff е ефективната широчина на гредата, съгласно БДС EN 1998-1, която е 

различна за крайна и средна опора. 

7.4. Оразмеряване на гредите на срязване 

Оразмеряването се извършва съгласно БДС EN 1992-1-1. В критичните зони се 

приема, че сеченията пластифицират с развитие на значителни пукнатини и поема-

нето на срязващите сили се осъществява само чрез напречна армировка. Приемат 

са вертикални стремена, изпълнени от стомана клас В420 или В500 с клас на дук-

тилност В или С.  

В БДС EN 1998-1 изчислителните напречни сили в критичните зони на гредата 

се определят съгласно правилото за капацитивно проектиране. 

Извън критичните зони напречната армировка се определя съгласно изисквани-

ята на БДС EN 1992-1-1. 

Минималният коефициент на армиране на напречната армировка, съгласно БДС 

EN 1992-1-1/NA, се приема – ykckw ff10,0min,  . 

77..44..11..  ООррааззммеерряяввааннее  ззаа  ккррииттииччннииттее  ззооннии  ннаа  ггррееддааттаа    

Стойностите на капацитивно завишените напречни сили се определят като се 

приема, че в разглеждания възел „i“ от рамковата конструкция сумата от носимос-

пособностите на огъване в гредите (ΣMRb)i e по-малка от сумата на носимоспособ-

ностите на огъване, при съответната нормална сила, в горния и долния дял на ко-

лоната за същия възел (ΣMRc)i (фигура 17). 

 
Фигура 17. Определяне на капацитивно завишената носимоспособност на огъване в гредите 

В този случай по-малката носимоспособност на огъване ΣMRb в гредата (спрямо 

тази на огъване с нормална сила ΣMRc в колоните) е меродавна за определяне на из-

числителната напречна сила VEd (фигура 17), т.е. 
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където Rd = 1,0 за среден клас на дуктилност (DCM); 

 
1,RbM , 

1,RbM , 
2,RbM  и 

2,RbM  са носимоспособностите на огъване на гре-

дата в краищата 1 и 2, съответстващи на образуването на пластични стави, съответ-

но за долна и горна армировки; 

 VSdp,1 и VSdp,2 са действащите ръбови напречни сили в краищата 1 и 2 от ква-

зи-постоянно натоварване, 

 lb,cl – светлата дължина на гредата. 



проф. д-р инж. Васил Кърджиев стр. 22 

Меродавна за оразмеряване е действащата максимална напречна сила, получена 

на разстояние d от ръба на колоната VEd, както и ръбовата напречна сила VEdf,max. 

Проверява се дали сечението е достатъчно да поеме действащата меродавна 

напречна сила при граничния ъгъл на наклона на натисковите диагонали   = 45. 

 tgctg

1
max,max,




zfvb
VV cdw

RdEdf , 

където VEdf,max е максималната по модул ръбова напречна сила в разглежданата кри-

тична зона на гредата; 

bw = bb e най-малката широчина на напречното сечение на гредата в опънна-

та зона; 

 v1 = 0,6 е коефициент за редуциране на изчислителната якост на натиск fcd 

на напукан от срязване бетон; 

 z = 0,9d е височината на фермовия модел за оразмеряване по наклонени се-

чения, като за полезната височина се препоръчва да се приеме d = min(dup; dd).  

 
Фигура 18. Определяне на напречните сили в греди при капацитивно проектиране 

Ако проверката за достатъчност на напречното сечение не е изпълнена, е необ-

ходимо да се променят размерите сечението на гредата или да се увеличи използ-

ваният клас бетон. 

Наклонът на натисковите диагонали съгласно БДС EN 1992-1-1/NA се препо-

ръчва да се определи по формулата: 

 45
11,01

2,1
arcctg22

max,



















Edfckw Vfzb
 , 

като fck се замества в N/mm2, bw и z са в mm, a VEd в N. 

За критичните зони се препоръчва да се приеме   = 30.  

Необходимата напречна армировка се получава съгласно БДС EN 1992-1-1: 

m]/[mm
ctg9,0

2

ywd

Ed

w

sw

df

V

s

A
 , 

където Аsw е общата площ на всичките клонове на стремето. При двусрезни стреме-

на 42 2
swswA  , където sw е техният диаметър; 

 fywd = 0,8fyk е изчислителното съпротивление на провлачване на напречната 

армировка в случая на приет коефициент v1 = 0,6.  
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Максималното разстояние между стремената в критичната зона се определя 

съгласно БДС EN 1998-1, както следва: 

 sLswbw hs  8;mm225;24;4min , 

където sL е минималният диаметър на надлъжната армировка в разглежданата кри-

тична зона. 

77..44..22..  ООррааззммеерряяввааннее  ииззввъънн  ккррииттииччннииттее  ззооннии  ннаа  ггррееддааттаа    

Оразмеряването на срязване извън критичните зони на гредата се извършва за 

максималното напречно усилие, получено от изчислителна сеизмична ситуация в 

сечение на разстояние lcr = hb. 

Носимоспособността на срязване на сечението без напречна армировка се по-

лучава съгласно БДС EN 1992-1-1 и при липса на нормални сили се определя по 

формулата: 

dbfkdbfkCV wckwcklcRdcRd
233

,, 035,0100   , 

където 0,22001  dk , като d  е в mm; 

12,05,118,018,0,  ccRdC   съгласно БДС EN 1992-1-1/NA; 

   02,0 dbA wsll  e коефициент на надлъжно армиране; 

Asl e площта на основната опънна армировка в гредата, в mm2, продължава-

ща на разстояние не по-малко от (d + lbd) зад разглежданото сечение. 

При VEd ≥ VRd,c определянето на необходимата напречна армировка е аналогич-

но на това в критичната зона на гредата. Максималното разстояние между стреме-

ната, съгласно БДС EN 1992-1-1/NA, е sw,max = 0,6d ≤ 300 mm. Извън критичната зо-

на на гредата за ъгъла на натисковите диагонали може да се приеме минимално до-

пустимата в БДС EN 1992-1-1 стойност   = 22. 

Конструктивните изисквания за армиране със стремена на греди от сеизмични 

рамки при среден клас на дуктилност (DCM) са дадени на фигура 19. 

 
Фигура 19. Конструктивни изисквания за армиране с напречна армировка на греди 

от сеизмични рамки за среден клас на дуктилност (DCM) 

7.5. Изследване на колоните за осова сила и двойно огъване 

Носимоспособността за осова сила и двойно огъване (за осова сила и огъващи 

моменти в две взаимно перпендикулярни направления) на колоните от рамковите 

конструкции за средно ниво на обща дуктилност (DCM) се извършва в съответст-

вие с БДС EN 1992-1-1. Използват се получените стойности на осовата сила от ана-

лиза NEd при сеизмична изчислителна ситуация (минимална и максимална) и диаг-

рамите на огъващите моменти в двете направления по локалните оси на колоните 

(фигура 20).  

Оразмеряването на колоните се извършва на базата на процедурите за капаци-

тивно проектиране и проверката за двойно огъване в крайно гранично състояние. С 

прилагането на принципите на капацитивното проектиране се постига завишаване 

на носещите способности на критичните елементи (колоните), с което се предотв-

ратява образуването на неблагоприятни механизми на разрушение. Съгласно БДС 

EN 1998-1 при рамкови и при еквивалентни на рамкови конструкции, е необходимо 

във всеки етажен възел „i“ между гредите и колоните да е удовлетворено условие-

то: 
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iRbiRc MM   3,1 , 

където MRc e сумата от изчислителните стойности на носимоспособностите на 

огъване, при съответна нормална сила, на свързаните във възела колони, като се 

използват минималните стойности на носимоспособността при огъване на колоната 

в границите на вариацията на осовите сили, от изчислителна сеизмична ситуация; 

 MRb e сумата от изчислителните стойности на носимоспособностите на 

огъване на свързаните във възела греди. 

 
Фигура 20. Действащи разрезни усилия в колона от рамкова конструкция  

при сеизмична изчислителна ситуация 

Определянето на необходимата надлъжна армировка в колоните зависи и от 

приемането на зоната, в която ще се осъществява снаждането на прътите по висо-

чина. БДС EN 1998-1 препоръчва то да се извършва извън критичните зони, т.е. в 

средата на етажната височина, но се допуска да бъде и в критичните зони, т.е. на 

ниво горен ръб плоча. При снаждане на армировката в средата на етажната височи-

на е необходимо площта на необходимата надлъжна армировка, преминаваща през 

рамковия възел да бъде определена като максималната от оразмерената за сечения-

та над и под разглеждания възел. Ако тази площ е по-голяма от получената в по-

долно разположените възли или във връзката на колоната с фундаментната конст-

рукция, то се продължава тази по-голяма площ до фундаментите. При снаждане на 

ниво горен ръб плоча меродавната армировка за съответното ниво се определя от 

оразмеряването в сеченията в началото и края на светлата етажна височина.  

За средните колони меродавните стойности на огъващите моменти в рамковите 

възли са ръбовите, а за крайните колони е необходимо съобразяване на положение-

то на натисковата линия в сечението (фигура 21). 

 
Фигура 21. Меродавни оразмерителни огъващи моменти в рамковия възел за  

крайна и средна колона от рамкова конструкция 

Съгласно БДС EN 1992-1-1 при оразмеряване на колони за крайно гранично 

състояние е необходимо да се отчитат и ефектите от геометрични несъвършенства 

чрез допълнителен ексцентрицитет ei = l0/400 [mm], където l0 e ефективната (изкъл-

чвателна) дължина на колоната за разглежданото ниво.  

Ако проверката за Р–Δ ефекти съгласно БДС EN 1998-1 не е удовлетворена, е 
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необходимо да се отчита и влиянието на ефектите от II-ри ред. Това става чрез за-

вишаване на действащите огъващи моменти от първи ред във всяко едно направле-

ние чрез коефициента , който се определя по формулата:  

  1

8
1

2




Edcr NN


 , 

където Ncr e действащата осова сила при загуба на устойчивост, изразена чрез но-

миналната стойност на коравината на огъване EI и ефективната дължина на коло-

ната l0: 
2
0

2 lEINcr  , 

където sssccdc IEKIEKEI   е номиналната стойност на коравината на огъване 

за стройни натиснати стоманобетонни елементи; 

    [GPa]30,110822
3,0

 ckcEcmcd fEE  е изчислителната стойност на 

модула на еластичност за бетона, като fck e в МРа; 

 124
cc hI  е инерционен момент на напречното сечение на колоната; 

 Is е инерционен момент на площта на армировката относно центъра на те-

жестта на сечението; 

 Ks e коефициент за приноса на армировката; 

 Kc e коефициент за ефектите от напукване, пълзене и други в бетона. 

Тъй като при колони от рамкови конструкции стойността на коефициента на 

армиране за сумарната армировка е много по-голям от граничната стойност дадена 

в БДС EN 1992-1-1, т.е. ρtot = As,tot/Ac >> 0,002, то Ks = 1,0, а коефициента Kc се опре-

деля с израза: 

 ;121 efc kkK 
 

където 201 ckfk   е коефициент, зависещ от класа на бетона; 

 20,01702  dvk  е коефициент, зависещ от нормалната сила в разглеж-

даното ниво и от стройността на колоната; 

 dv  е относителната нормална сила в колоната; 

   EdEqpef MMt 000,  e ефективният коефициент на пълзене; 

  0,2, 0  t  е крайният коефициент на пълзене; 

000 EdEqp MM  е отношението на моментите от квази-постоянна и сеиз-

мична товарни комбинации; 

 λ  е стройността на колоната, която се определя по формулата: 

  1200 chlil  ;  

 12chi   e инерционният радиус на ненапуканото бетонно сечение. 

Ако проверката за Р–Δ ефекти е удовлетворена, се допуска да се приеме  = 1,0. 

БДС EN 1998-1 не дава процедура за определяне на ефективната (изкълчвател-

ната) дължина за колони от рамки с отместваеми възли (неукрепени). Препоръчва 

се да се използва процедурата, дадена в БДС EN 1992-1-1 или да се използват об-

щите методи на строителната механика за изкълчвателни дължини на колони. Про-

цедурата за определяне на коефициента β съгласно БДС EN 1992-1-1 за изчислява-

не на ефективната дължина на колони в неукрепени рамки е показана на фигура 22. 

Полученият сумарен ексцентрицитет трябва да бъде по-голям от минималния, 

който съгласно БДС EN 1992-1-1 е e0 = max (hc /30; 20 mm), където hc е размерът на 

напречното сечение на колоната в разглежданото направление на действие на огъ-

ващия момент. 

Оразмерителните огъващи моменти във всяко едно от направленията на огъва-

не, с отчетени ефектите от II ред, може да се приемат съгласно изразите: 
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;
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където x
EdM max,0  и 

y
EdM max,0

 са максималните огъващи моменти от анализа при из-

числителна сеизмична ситуация по направление X и Y. 

max,EdN  e действащата максимална нормална сила в колоната при сеизмич-

на изчислителна. 

 
Фигура 22. Определяне на ефективната дължина на колони в рамки с отместваеми възли 

Оразмеряването на необходимата армировка е на натиск с двойно огъване. За 

целта е необходимо използването на специализиран софтуер за оразмеряване като 

се използва минималната и максималната надлъжна сила в разглежданото сечение. 

Минималната площ на напречното сечение на надлъжната армировка се опре-

деля с минималния коефициент на армиране min = 1% съгласно БДС EN 1998-1: 
2

minmin, 01,0 ccs hAA   . 

Минималният брой на надлъжните пръти се определя така, че разстоянието 

между два съседни надлъжни пръта, обхванати от стремена или напречни връзки, 

да не надвишава 200 mm, съгласно изискванията в БДС EN 1998-1 за случаите на 

конструкции с клас на дуктилност среден (DCM). 

 
Фигура 23. Конструктивни правила на БДС ЕN 1998-1 за надлъжната армировка в колони  

за средно ниво на обща дуктилност (DCM) 
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Конструктивните правила относно надлъжната армировка на колони от сеиз-

мични рамки, в съответствие с БДС EN 1998-1 за случаите на конструкции с клас 

на дуктилност среден (DCM) са дадени на фигура 23. 

В симетричните напречни сечения следва да се прилага и симетрично армиране 

с надлъжна армировка. За да се осигури интегритет във възела греда-колона, трябва 

да се осигурят минимум по 3 броя пръти от всяка страна на колоната. 

Носимоспособността на огъване на колоната, за съответната нормална сила, в 

разглежданото направление за съответното сечение е: 
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където hc e размерът на напречното сечение на колоната; 

 cu e граничната относителна височина на натисковата зона: 
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 Аs1 e площта на напречното сечение на армировъчните пръти с най-голямата 

полезна височина в разглежданото направление; 

 Аsv e площта на напречното сечение на междинните армировъчни пръти; 

 c2 = 0,002 и cu2 = 0,0035 за бетон клас ≤ С50/60; 

 d1 e разстоянието до центъра на тежестта на надлъжните пръти до най-

близкия ръб на колоната (фигура 24); 

 d = hc – d1 e полезната височина на колоната в разглежданото направление. 

 
Фигура 24. Капацитивна проверка на рамковите възли  

Получената площ на напречното сечение на надлъжната армировка е достатъч-

на ако и в двете направления е спазено условието сумарната изчислителна носи-

моспособност на огъване в колоната, при съответна нормална сила, в сеченията под 

и над всеки рамков възел да е по-голяма от 1,3 пъти сумата от изчислителните но-
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симоспособностите на огъване на свързаните във възела греди, т.е. 

   
iRbiRc MM   3,1  – фигура 24. Ако условието не е удовлетворено е необхо-

димо завишаване на площта на напречното сечение на надлъжната армировка в ко-

лоната. 

Проверката на натиск с двойно огъване съгласно БДС EN 1998-1 може да се из-

върши и по опростен начин чрез проверки по двете оси поотделно, като съответна-

та носимоспособност на огъване се намали с 30%. За да се удовлетворят тези про-

верки при оразмеряването е рационално да се използват стойностите на максимал-

ните огъващи моменти MEd в двете направления, разделени на коефициент 0,7, но 

те не трябва да са по-малки от разпределените носимоспособности на огъване при 

приемане на граничното условие за възела –   iRbiRc MM ,, 3,1 . 

Следователно оразмерителните огъващи моменти във всяко едно от направле-

нията на огъване, с отчетени ефектите от II ред, може да се приемат от изразите: 
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където x
EdM max,0  и 

y
EdM max,0  са максималните огъващи моменти от анализа при из-

числителна сеизмична ситуация по направление X и Y. 
x
RcM  и 

y
RcM  са приблизителните гранични стойности на носимоспособнос-

тите на огъване, при съответната нормална сила, на колоната съответно по направ-

ление X и Y. 

Разпределението на сумарната носимоспособност на огъване, при съответната 

надлъжна сила, MRc,i в случая на снаждане на надлъжната армировка в колоните 

на нивото на етажните плочи, е аналогично на разпределението на огъващите мо-

менти в тях под и над възела, получено при сеизмична изчислителна ситуация в съ-

ответното направление от пространствения модел – коефициентите kx и ky (фигура 

25). В случая, когато снаждането е в средата на етажната височина коефициентите 

kx и ky може да се приемат със стойност в границите 0,45÷0,50. 

 
Фигура 25. Разпределение на огъващите моменти в двете взаимно перпендикулярни  

направления в колона от рамкова конструкция при капацитивно проектиране  

За местата, в които е прието образуване на пластични стави, оразмерителните 

огъващи моменти са: 
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Процедурата за получаване на меродавната армировка във всяко едно направ-

ление X или Y, при оразмеряване на равнинно огъване със съответна нормална си-

ла, е следната (фигура 26): 

1) Определя се отношението: 

 cdcEdM fhMk 3 , 

където hc е размерът на напречното сечение на колоната; 

2) Определя се минималната и максималната нормализирана сила: 

    ;; 2
max,max,

2
min,min, cdcEddcdcEdd fhNvfhNv   

3) От номограмите (фигура 32 до 35) за правоъгълно сечение, подложено на 

нецентричен натиск с равномерно разпределена по периферията надлъжна арми-

ровка за съответната стойност на коефициента d1/hc се определя стойността на от-

ношението  cdcydtotss fhfAa 2
, . То се получава и за двата случая: kM и d,min; kM и 

d,max като меродавна е получената по-голяма стойност на as. 

Необходимата надлъжна армировка в сечението се приема получената по-

голяма площ от двете направления X и Y. 

 
Фигура 26. Опростено изследване на колони от рамкови конструкции  

за осова сила  и единично огъване 

Необходимо е и в двете направления да са спазени капацитивните проверки: 
)()(
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xy
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Ed MM    и    
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7.6. Оразмеряване на срязване на колони 

За определяне на изчислителните, капацитивно завишени, напречни сили в ко-

лоните е достатъчно да се вземат под внимание само възловите моменти. Получа-

ват се чрез правилата на капацитивното проектиране по изразите (фигура 27): 

;
maxmax

2,

2,

2,

1,

1,

1,
,,

2,1,





























x
Rc

x
Rbx

Rcx
Rc

x
Rbx

Rc
clc

Rd

clc

x
cd

x
cdy

Ed
M

M
M

M

M
M

ll

MM
V


 



проф. д-р инж. Васил Кърджиев стр. 30 

;
maxmax

2,

2,

2,

1,

1,

1,
,,

2,1,





























y
Rc

y
Rby

Rcy
Rc

y
Rby

Rc
clc

Rd

clc

y
cd

y
cdx

Ed
M

M
M

M

M
M

ll

MM
V


 

  ,;max
y

Ed
x

EdEd VVV   

където Rd = 1,1 e стойността на коефициента на завишена носимоспособност, при 

средно ниво на обща дуктилност, съгласно БДС EN 1998-1; 

 x
cidM ,  и 

y
cidM ,

 са завишени изчислителни опорни моменти, при съответните 

нормални сили, за колоната в краищата i = 1 и 2 в направление X или Y; 

 x
ciRM ,  и 

y
ciRM ,  са изчислителните носимоспособностите на огъване, за съот-

ветните нормални сили, за колоната в краищата i = 1 и 2 в направление X или Y; 

 x
ciRM ,  и 

y
ciRM ,  са сумарните изчислителни носимоспособности на огъва-

не, при съответните нормални сили, в колоната в сеченията над и под съответния 

възел i = 1 и 2 в направление X или Y; 

 x
biRM ,max  и 

y
biRM ,max  са сумарните максимални изчислителни носи-

моспособности на огъване за гредите, влизащи в съответния възел i = 1 и 2 в нап-

равление X или Y, съответно от положителен огъващ момент за едната и отрицате-

лен за другата греда и от обратната комбинация; 

 lc e светлата височина на колоната. 

 
Фигура 27. Срязващи сили в колони на сеизмични рамки при капацитивно проектиране 

В случая, когато възелът „i“ е при връзката на колоната с фундаментната конст-

рукция или с покривните ригели, вместо  
y(x)

iRc
y(x)

iRb
y(x)

iRc MMM ,,, max  в горни-

те изрази, трябва да се замести само 
)(

,
xy
iRcM .  

77..66..11..  ООррааззммеерряяввааннее  ннаа  ссрряяззввааннее  вв  ккррииттииччннииттее  ззооннии  ннаа  ккооллооннааттаа    

Дължината на критичните зони на колоната, съгласно БДС ЕN 1998-1 се приема 

 mm450;6;max ,clcccr lhl  , където hc е размерът на напречното сечение на коло-

ната. За колони, при които е спазено условието lc,cl /hc  3,0 цялата светла височина 

на колоната се приема критична зона, т.е. lcr = lc,cl. 

Проверява се дали сечението е достатъчно да поеме капацитивно завишената 

напречна сила VEd. Нейната стойност се сравнява с получената максимална напреч-

на сила от изчислителна сеизмична ситуация в разглежданото ниво от пространст-

вения модел и оразмеряването се извършва с по-голямата от двете стойности.  

Проверката за достатъчност на напречното сечение се извършва чрез условието: 

  cdc
cdc

RdEd fdh
fdh

VV 54,0
tgctg

9,0 1
max, 







, 

където θ = 45° e максимално допустимият наклон на натисковите диагонали. 

Необходимата напречна армировка се получава съгласно БДС EN 1992-1-1, ка-

то за ъгъла на натисковите диагонали се препоръчва да се приеме   = 30:  
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ctgdf
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ywd

Ed

cr

sw

9,0
 , 

където fywd = 0,8fyk е изчислителна граница на провлачване за напречната армировка 

при приет коефициент v1 = 0,6. 

Максималното разстояние между стремената в критичната зона съгласно БДС 

EN 1998-1 е: 

 cLcr hs 8;mm175;2min 0 , 

където cL е минимален диаметър на надлъжната армировка в критичната зона; 

 h0 = hc – 2cnom,w – cw e минимален размер на бетонното ядро на колоната, ка-

то cnom,w e бетонното покритие на стремената, а cw – техният диаметър. 

Минималният диаметър на стремената е cw ≥ 6 mm за клас на дуктилност DCM. 

 
Фигура 28. Дефиниция за ограничаване на бетонното ядро на колона 

Необходимата дуктилност в зоните, в които се очаква образуване на пластични 

стави в колоната, съгласно БДС EN 1998-1 се постига чрез спазване на условието: 

035,030
0


h

hc
yddwd   , 

където е минималната дуктилност по кривина, за да бъдат удовлетворени изиск-

ванията за обща глобална дуктилност –   2q0 – 1 при Т1  TC и   1 + (2q0 – 

1)ТC/T1 при Т1 < TC, a q0 е базовата стойност на коефициента на поведение; 
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  е механичен обемен коефициент на 

ограничаващите стремена в критичната зона; 

  0
225,0 swcwsw lV   е обем на ограничаващите стремена; 

 lsw0 e обща дължина по оста на ограничаващите стремена (фигура 26); 

 crc shV 2
0  е обем на ограничения бетон; 

 cwwnomc chh  ,0 2  e размер на ограниченото бетонно ядро на сечението 

на колоната (фигура 28); 

 scr е осово разстояние между ограничаващите стремена в критичната зона, 

вертикално по оста на колоната (фигура 28); 

 fywd = 0,8fyk е изчислителна граница на провлачване на армировъчната сто-

мана на ограничаващите стремена; 

 fcd = 0,85fck/1,5 е изчислителна якост на натиск за съответния клас бетон; 
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h

s

h

b cri
sn  е коефициент на ефективност; 

   2
0

2 61 hbin   е коефициент за ограничение с надлъжни пръти; 

   205,01 hscrs  е коефициент за ограничение със стремена; 

  bi е разстояние между два последователно обхванати в огъвка на стреме 

или надлъжни връзки пръти (фигура 28); 
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  sydyd Ef е изчислителна деформация на стоманата при провлачване; 

  fyd е изчислителна граница на провлачване на армировъчната стомана за 

надлъжните пръти; 

 Еs = 200000 MPa е модул на еластичност на армировъчната стомана; 

  cdcEdd fhN 2
max,  е максималната нормализирана осова сила. 

При използване на армировъчна стомана с клас на дуктилност В, което съглас-

но БДС EN 1998-1 е допустимо при средно ниво на обща дуктилност на конструк-

цията, е необходимо завишаването на минималната стойност на коефициента на 

дуктилност по кривина с коефициент не по-малък от 1,5. 

За механичния обемен коефициент на ограничаващите стремена wd в критич-

ните зони в основата на колони от сеизмични рамки, проектирани за среден клас на 

дуктилност (DCM) БДС EN 1998-1 поставя ограничението wd  0,08. 

 
Фигура 29. Конструктивни правила за закотвяне и снаждане в греди 

77..66..22..  ООррааззммеерряяввааннее  ннаа  ссрряяззввааннее  ииззввъънн  ккррииттииччннииттее  ззооннии  ннаа  ккооллооннааттаа    

Оразмеряването на срязване извън критичните зони на колоната е за максимал-

ното напречно усилие, получено от изчислителна сеизмична ситуация. 

Носимоспособността на срязване на сечението без напречна армировка съглас-

но БДС EN 1992-1-1 е: 

     dhfkdhfkV ccpckccpcklcRd  15,0035,015,010012,0 233/1
,  , 

където  0,2;2001min dk   e мащабен коефициент, като d e в mm; 

  cdcEdcp fhN 2,0;min 2
min,  е минимално средно натисково напрежение 

в колоната извън критичната зона; 

   02,0 dhA csll  e коефициент на надлъжно армиране; 

Asl е площта на надлъжната армировка от едната страна на сечението, нап-

речно на направлението на усилието, в mm2; 

d = hc – d1 e полезната височина на напречното сечение на колоната.  

При VEd ≥ VRd,c определянето на необходимата напречна армировка е аналогич-

но на това в критичната зона. А за разстоянието между стремената се спазва изиск-

ването на БДС EN 1992-1-1/NA:  

s ≤ min{15cL; hc; 350 mm}. 

Извън критичната зона за ъгъла θ на натисковите диагонали може да се приеме 
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минимално допустимата в БДС ЕN 1992-1-1 стойност, т.е. θ = 22°. 

8. Конструиране на армировката 

Закотвянето и снаждането на армировката се извършва в пълно съответствие с 

БДС EN 1992-1-1, като конструктивните правила за тяхното определяне са дадени 

на фигура 29. Необходимо е да се отчете и допълнителната опънна сила. 

Стойностите на коефициентите α1, α2 и α5 за редукция на дължината на закотвя-

не, съгласно БДС EN 1992-1-1 са дадени на фигура 30, като lb e дължината на хори-

зонталния участък от закотвящата дължина в крайната опора (фигура 29). При 

снаждане на всички пръти в едно и също сечение се приема α6 = 1,5. 

 
Фигура 30. Коефициенти за редукция на дължината на закотвяне и снаждане  

и меродавно бетонно покритие на надлъжната армировка cd 

При използване на коефициент α5 за редукция на дължината на закотвяне на 

армировката от гредите в колоните е необходимо да се отчете, че той може да се 

използва само за хоризонталния участък на прътите lb, който навлиза в колоните. За 

горните пръти в гредите е необходимо да се отчетат и лоши условия на сцепление, 

но те също са в сила само за хоризонталния участък lb на прътите, както и за опре-

деляне на дължината на снаждане на надлъжната горна армировка, ако тя не е кон-

структивна (при липса в зоната на снаждане на горната армировка на моменти опъ-

ващи горните нишки на сечението). 

За долната армировка при получаване на необходимата закотвяща дължина lbd в 

крайната опора се отчита отношението на необходимата по изчисление армировка 

Asreq,d към площта на вложената долна армировка Asprov,d = Ascr,d като: 

  ,ctg5,09,0, ydEdfd
bottom
Edydtd

bottom
Eddsreq fVdMfFzMA   

където VEdf е ръбова напречна сила в крайната опора от изчислителна сеизмична 

ситуация, а dd е полезна височина до центъра на тежестта на долната армировка. 

За горната армировка площта Asreq,up се определя аналогично на долната само 

при наличие на знакопроменлива напречна сила от изчислителна сеизмична 

ситуация в крайната опора. В противен случай се изчислява с израза: 

 up
top
Ed

top
Edupsreq dMzMA 9,0,  , 

където dup е полезна височина до центъра на тежестта на горната армировка. 

За коректно определяне на дължината на усилителите се използва покритие на 

диаграмата на опънната сила в надлъжната армировка на гредите, разтегната хори-

зонтално към опорите на разстояние al,up = 0,45dupctgθ и al,d = 0,45ddctgθ за отчитане 

на допълнителната опънна сила от фермовия модел за срязване (фигура 31). Необ-

ходимата дължина на закотвяне на усилителите може да се определи с изразите: 

;min,,,,21, b
d

provs
d

reqsrqdb
d

reqbd lFFll    

  ;7,07,0 min,,,,21, b
up

provs
up

reqsrqdb
up

reqbd lFFll    

където rqdbl ,  e определенaтa базова дължина на закотвяне, съгласно фигура 29; 
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 d
provsF ,  и 

up
provsF ,  са сумарните опънни сили в сечението, в което се търси 

съответната закотвяща дължина за долните или горни усилители, приети с еднаква 

дължина (фигура 31); 

 d
reqsF ,  и 

up
reqsF ,  са сумарните опънни сили в сечението, в което се търси за-

котвящата дължина, съответно за долния или горен усилител (фигура 31). 

 

 
Фигура 31. Покритие на диаграмата на опънните сили в гредите 

Конструктивните правила за определяне дължината на снаждане l0 и на закот-

вяне lbd за надлъжните пръти в колони на рамкови конструкция, съгласно процеду-

рата на БДС EN 1992-1-1 са дадени на фигура 32. Допълнително съгласно БДС EN 

1998-1 се изисква и минимална площ на напречното сечение на един клон от стре-

мената Asw1 в зоната на снаждане (фигура 32). 

В зоната на снаждане трябва да се проверят и изискванията на БДС EN 1992-1-1 

за площта на стремената и разстоянието между тях, разположени в първата и пос-

ледната 1/3 от дължината на снаждане, спрямо площта на напречното сечение на 

снажданите пръти чрез спазване на условието ][mm2
1,1, cLsw AA  . 

 
Фигура 32. Конструктивни правила за закотвяне и снаждане на надлъжна армировка в колона 

Тъй като конструирането на надлъжните пръти в колоната е с чупка, която е с 

наклон i ≥ 1:12, е необходима проверка на площта на един клон от напречната 
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армировка Asw1, разположена в чупката за поемане на действащата хоризонтална 

сила, като се спазва условието: 

][mm2
11 ywdydcLsw ffiAA  ; 

където AcL1 е площта на напречното сечение на надлъжния прът. 

9. Конструиране на връзката колона-греда 

БДС EN 1998-1 изисква изследване на връзките колона-греда най-вече за случая 

на високо ниво на дуктилност (DCH). При средно ниво на дуктилност (DCM) се 

препоръчват само конструктивни мерки, които са представени на фигура 33.   

 
Фигура 33. Конструктивни изисквания за разстоянията между стремената  

във връзката колона-греда при среден клас на дуктилност (DCM) 
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Фигура 34. Правоъгълни сечения с носеща армировка, разположена равномерно 

 по периферията на сечението при d1/hc = 0,05 
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Фигура 35. Правоъгълни сечения с носеща армировка, разположена равномерно 

 по периферията на сечението при d1/hc = 0,10 
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Фигура 36. Правоъгълни сечения с носеща армировка, разположена равномерно 

 по периферията на сечението при d1/hc = 0,15 



проф. д-р инж. Васил Кърджиев стр. 39 

 
Фигура 37. Правоъгълни сечения с носеща армировка, разположена равномерно 

 по периферията на сечението при d1/hc = 0,20 
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