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Настоящата книга отговоря на нарастващото търсене на учебна и помощна литература, в която 
са заложени основните предпоставки и принципи на европейските норми за проектиране 
(Eurocodes). Целта ѝ е да помогне на младите инженери - конструктори да навлязат по-дълбоко в 
интересния свят на стоманените конструкции, да ги запознае със специфичните товари, 
конструктивни елементи и постановки при оразмеряване, и в крайна сметка да им помогне да 
преодолеят страха си от стоманата като конструктивен материал. 

Осъзнаването и усвояването на основните принципи за проектиране на едноетажни сгради със 
стоманен скелет ще спомогне за формиране на специфичен начин на мислене, който ще е много 
полезен при анализиране и изчисляване на други типове конструкции. 

Настоящата книга няма за цел, а и практически не може да обхване всички възможни 
изчислителни ситуации, елементи и възли в едноетажните сгради със стоманена носеща 
конструкция. Също така тя не е застрахована за допуснати технически грешки. Поради тези 
причини, при проектиране на реални сгради би следвало да се използват референтните 
европейските стандарти (Eurocodes). Не, че последните са напълно освободени от грешки и поради 
тази причина следва да се четат с повишено внимание и разбиране. 

Тази книга е предназначена основно за младите хора, които наскоро са завършили специалност 
“Строителство на сгради и съоръжения” в УАСГ. Тя може да бъде полезна и за студенти, 
дипломирали се в други факултети на УАСГ, или в други висши технически учебни заведения. 
Вярвам, че и възрастни инженери от практиката, имащи дългогодишен опит в проектирането на 
стоманени конструкции, ще намерят полезни неща в нея. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Едноетажните сгради със стоманен скелет се прилагат когато има нужда от голямо покрито 

пространство, което е свободно от междинни колони. Като типични области за приложение за този 
тип сгради могат да бъдат посочени: 

- спортни, изложбени, концертни зали; 
- покрити басейни; 
- хангари за самолети и / или вертолети; 
- магазини, които са разположени върху голяма площ; 
- складове; 
- производствени сгради, където технологичните потоци са хоризонтални. 
 
Най - често използваното конструктивно решение при едноетажните сгради са едноотворните 

портални рамки. Това може да бъде обяснено с тяхната икономичност и ефективност, с бързината 
за производство и монтаж, с доказалите се във времето проектни решения, и не на последно място 
- с наложилата се у нас традиция.  

В едноотворните портални рамки се използват конструктивни форми, елементи и възли, които 
често се различават от другите типове едноетажни или многоетажни сгради [43]. В резултат, 
концепцията и изчисленията тук са различни от тези, прилагани при другите видове сгради.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



д-р инж. Любомир А. Здравков 

 6 

Често използвани символи 
 
α = 0,12.10-4  коефициент на линейно температурно разширение на стоманата 
ν = 0,3   коефициент на Poisson за стомани в еластичен стадий 
 fy    характеристична стойност на границата на провлачане на стоманата 
fu    характеристична стойност на якостта на опън на стоманата 
Е = 210 000 MPa  модул на еластичността на конструкционни стомани 
G ≈ 81 000 MPa  модул на срязване 
 
y – y   ос на напречно сечение, успоредна на поясите 
z – z    ос на напречно сечение, перпендикулярна на поясите 
b     широчина на напречно сечение 
bf     широчина на пояс 
d    външен диаметър на кръгли тръбни сечения 
d0    диаметър на отвор 
h     височина на напречно сечение 
hw    височина на стебло 
l    дължина на елемент 
s  разстояние между центровете на два последователни отвора от редица 

 шахматно разположени отвори, успоредно на оста на елемента 
p разстоянието между центровете на същите два отвора, 

перпендикулярно на оста на елемента 
t    дебелина 
tf    дебелина на пояс 
tw    дебелина на стебло 
 
iy инерционен радиус спрямо ос “y-y”, определен с използване на 

характеристиките на брутното напречно сечение 
iz инерционен радиус спрямо ос “z-z”, определен с използване на 

характеристиките на брутното напречно сечение 
 
cpe     коефициентът за ветрово налягане по външни повърхности 
cpi     коефициентът за ветрово налягане по вътрешни повърхности. 
sk  характеристичната стойност за натоварването от сняг върху земната 

повърхност 
zmin минимална височина над нивото на терена 
zmax максимална височина на сградата (съоръжението) над нивото на терена 
 
A    площ на напречно сечение 
Anet    нетна (чиста) площ на напречно сечение 
Af    площ на един пояс 
Av    площ на срязване 
Aw    площ на стебло 
Iy    инерционен момент спрямо ос “y-y” 
Iz    инерционен момент спрямо ос “z-z” 
S    статичен момент 
Wy,el   еластичен съпротивителен момент спрямо ос “y-y”. 

elz,W    еластичен съпротивителен момент спрямо ос “z-z”. 
 
NEd    изчислителна нормална сила 
Nc,Rd   изчислителна носимоспособност при равномерен натиск 
Nb,Rd   изчислителна носимоспособност на натиснат елемент при изкълчване 
Nt,Rd   изчислителна носимоспособност на опън 
My,Ed   изчислителен огъващ момент спрямо ос “y-y” 
Mz,Ed   изчислителен огъващ момент спрямо ос “z-z” 
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My,Rd   изчислителна носимоспособност на огъване спрямо ос “y-y” 
Mz,Rd    изчислителна носимоспособност на огъване спрямо ос z-z 
Mb,Rd   изчислителна носимоспособност на огъване при измятане 
VEd    изчислителна срязваща сила 
VRd    изчислителна носимоспособност на срязване 
 
α    ъгъл между наклонената покривна обшивка и хоризонт. равнина 
β     коефициент на изкълчвателната дължина при натиснати елементи 
λy    стройност, при изкълчване на натиснат елемент спрямо ос “y-y” 
λz    стройност, при изкълчване на натиснат елемент спрямо ос “z-z” 
λ1    стройност, използвана при определяне на условната стройност 
λ     условна стройност 

LTλ     условна стройност при измятане 
χ    редукционен коефициент за меродавна форма на изкълчване 
χLT    коефициент на измятане 
Φ    стойност за определяне на редукционния коефициент χ 
ΦLT    стойност за определяне на редукционния коефициент χLT 
kyy, kyz, kzy, kzz  коефициенти на взаимодействие 
 
σEd    изчислителна стойност на нормално напрежение 
τEd    изчислителна стойност на тангенциално (срязващо) напрежение 
δ    деформация 
γMi    специфичен частен коефициент 
 
Частните коефициенти γМi , които трябва да се прилагат към различните характеристични 

стойности за носимоспособност при проектиране на сгради със стоманена конструкция, следва да 
се приемат по Таблица 1. 

 
Таблица 1  – Частни коефициенти за носимоспособност γМi за сгради  

Носимоспособност при форма на разрушаване Съответен γМi 

а) Носимоспособност на елементи  и напречни сечения [17] 
Носимоспособност на напречното сечение при гранично състояние 

граница на пластичност, включително загуба на местна устойчивост 
γМ0 = 1,05 

Носимоспособност на елементи на устойчивост γМ1 = 1,05 
Носимоспособност на напречни сечения, подложени на опън до 

разрушаване γМ2 = 1,25 

б) Носимоспособност на възли [20] 
- носимоспособност на болтове 
- носимоспособност на нитове 
- носимоспособност на ставни болтове 
- носимоспособност на заваръчни шевове 
- носимоспособност на плочи, подложени на смачкване 

γМ2 = 1,25 

- Носимоспособност на триене 
− за крайно гранично състояние (категория С) 
− за експлоатационно гранично състояние (категория В) 

γМ3 = 1,25 
γМ3, ser = 1,10 

- носимоспособност на смачкване на инжекционен болт γМ4 = 1,0 
- носимоспособност на възли в решетъчни конструкции от затворени 

профили γМ5 = 1,0 

- носимоспособност на ставни болтове при експлоатационно гранично 
състояние γМ6, ser = 1,0 

- предварително напрягане на високоякостни болтове γМ7 = 1,10 
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1. МАТЕРИАЛИ 
 
1.1. Конструкционни стомани 
 
1.1.1. Характеристики на материалите 
 
Номиналните стойности на границата на провлачане fy и на якостта на опън fu на 

конструкционните стомани се определят от Таблица 1.1, Таблица 1.2  и Таблица 1.3 
 

Таблица 1.1 - Номинални стойности на границата на провлачане fy и на якостта на опън fu за 
горещовалцувана конструкционна стомана, БДС EN 1993-1-1/NA:2010 [17] 

Означение  
по EN 10027-1  

и CR 10260 

Минимална граница на провлачане fy [N/mm2] 
при номинална дебелина на елемент t [mm] 

Якост на опън  fu [N/mm2] 
при дебелина t [mm] 

t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 3 < t ≤ 100 
EN 10025-2 

S235JR 
S235J0 
S235J2 

235 225 215 215 360 ÷ 510 

S275JR 
S275J0 
S275J2 

275 265 255 245 410 ÷ 560 

S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355К2 

355 345 335 325 470 ÷ 630 

S450J0 450 430 410 390 550 ÷ 720 
EN 10025-3 

S275N / NL 275 265 255 245 370 ÷ 510 

S355N / NL 355 345 335 325 470 ÷ 630 
S420N / NL 420 400 390 370 520 ÷ 680 
S460N / NL 460 440 430 410 540 ÷ 720 

EN 10025-4  
S275M / ML 275 265 255 245 63 < t ≤ 80 

350 ÷ 510 
S355M / ML 355 345 335 325 440 ÷ 600 
S420M / ML 420 400 390 380 480 ÷ 640 
S460M / ML 460 440 430 410 510 ÷ 690 

 
Таблица 1.2 - Номинални стойности на границата на провлачане fy и на якостта на опън fu за 

горещообработени затворени стоманени профили 
Стандарт и клас 

стомана 
Минимална граница на провлачане fy [N/mm2] 

при номинална дебелина на елемент t [mm] 
Якост на опън  fu [N/mm2] 

при дебелина t [mm] 
t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80  

EN 10210 - 1 
S235JRH 
S275J0H / J2H 
S355J0H / J2H 
 
S275NH / NLH 
S355NH / NLH 
S420NH / NLH 
S460NH / NLH 

 
235 
275 
355 
 
275 
355 
420 
460 

 
225 
265 
345 
 
265 
345 
400 
440 

 
215 
255 
335 
 
255 
335 
390 
430 

 
215 
245 
325 

3 < t ≤ 100 
360 ÷ 510 
410 ÷ 560 
470 ÷ 630 
3 < t ≤ 65 
370 ÷ 510 
470 ÷ 630 
520 ÷ 680 
540 ÷ 720 

 
 



д-р инж. Любомир А. Здравков 

 9 

Таблица 1.3 - Номинални стойности на границата на провлачане fy и на якостта на опън fu за 
студеноформувани затворени стоманени профили 

Стандарт и клас 
стомана 

Минимална граница на провлачане fy [N/mm2] 
при номинална дебелина на елемент t [mm] 

Якост на опън  fu [N/mm2] 
при дебелина t [mm] 

t ≤ 16 16 < t ≤ 40 3 ≤ t ≤ 40 
EN 10219 - 1 

S235JRH  
S275 J0H / J2H 

S355J0H / J2H  
 
S275NH / NLH 
S355NH / NLH 
S460NH / NLH 

 
S275MH / MLH 
S355MH / MLH 
S420MH / MLH 
S460MH / MLH 

 
235 
275 
355 

 
275 
355 
460 

 
275 
355 
420 
460 

 
225 
265 
345 

 
265 
345 
440 

 
265 
345 
400 
440 

 
360 ÷ 510 
410 ÷ 560 
470 ÷ 630 

 
370 ÷ 510 
470 ÷ 630 
540 ÷ 720 

 
360 ÷ 510 
450 ÷ 610 
500 ÷ 660 
530 ÷ 720 

 
1.1.2. Изисквания за дуктилност 
Oтчитайки сеизмичните въздействия върху строителните конструкции, от вложените в тях 

стомани се изисква да удовлетворяват следните допълнителни изисквания [16]: 
-  fu / fy ≥ 1,2 ; - εu ≥ 15 % ;  
- εu ≥ 15. εy , където: 
εy е относителното удължение при достигане на границата на провлачане (εy = fy / E); 
εu – относителното удължение при достигане на якостта на опън. 
 
1.1.3. Ударна жилавост 
Материалът следва да има достатъчна ударна жилавост, за да предотврати крехко разрушаване 

на опънни елементи при изчислителната температура TEd . Тази температура е в пряка връзка с 
най-ниската експлоатационна температура Tmd, очаквана по време на предвидения проектен срок 
за експлоатация на конструкцията. 

Най-ниската експлоатационна температура Tmd за външни конструкции, която следва да се има 
предвид при проектиране на съоръжения, разположени на надморска височина до 1600 m, е 
температурата, определена съгласно БДС EN 1991-1-5 [11]. За конструкции над тази надморска 
височина и при конкретни условия за експлоатация, следва да се изискват точни данни от 
метеорологичните служби на България. 

В Таблица 1.4 са дадени максимално допустимите дебелини на елементи при три нива на 
напрежение, определени като части от номиналната граница на провлачане, съгласно стандарт 
БДС EN 1993-1-10 [23]: 

- σEd = 0,75.fy(t), [MPa]  
- σEd = 0,50.fy(t), [MPa]  
- σEd = 0,25.fy(t), [MPa],  
 

където fy(t) може да се определи по формулата: 

(1.1)    [ ]MPa ,  .25,0)(
0

nomy,y t
tftf −= , 

в която: 
fy,nom е посочената в Таблица 1.1 и Таблица 1.2 номинална стойност на границата на 

провлачане на стоманата, МРа;   
t – дебелината на стоманеният лист (дебелината на пояса в горещовалцуван профил) в mm; 
t0 = 1 mm. 
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или да се приеме равна на REH – стойностите от съответния стандарт за стоманата. 
 

Максималното приложено напрежение σ Ed е номиналното напрежение в мястото на 
потенциално крехко разрушаване.  Напрежението σ Ed се изчислява като за експлоатационно 
гранично състояние, с отчитане на всички комбинации от постоянни и променливи въздействия, 
съгласно съответните части на стандарт БДС EN 1991. 

Товарната комбинация за определяне на максималните дебелини на елементите от гледна точка 
на ударната им жилавост се разглежда като еквивалентна на извънредна изчислителна ситуация, 
тъй като едновременно се приема най-ниска температура, неблагоприятни размери и място на 
дефекти, и характеристики на материала. 

Тъй като водещото въздействие е изчислителната температура е TEd, максималното приложено 
напрежение σEd по правило не надвишава 75% от границата на провлачане. 

 
Таблица 1.4 – Максимално допустими дебелини на елементи, БДС EN 1993-1-10:2005 [23] 

 
 
При прилагане на Таблица 1.4 може да се използва линейна интерполация. При по-вечето 

ситуации стойностите на σ Ed са между σEd = 0,75.fy(t) и σEd = 0,50.fy(t). Стойностите за напрежения 
σEd = 0,25.fy(t) са дадени за целите на интерполацията. Екстраполации извън дадените граници са 
невалидни. 

 
Стойностите, посочени в Таблица 1.4,  се базират на следните предпоставки: 
- стойностите удовлетворяват изискванията за надеждност за качество на материала, посочени в 

стандарт EN 1990; 
- използва се референтна скорост на деформация ε 0 = 4х10-4 / sec. Тази стойност обхваща 

следствията от динамични въздействия за повечето краткотрайни и дълготрайни изчислителни 
ситуации. При други стойности на деформация, табличните стойности могат да се използват, като 
се намали TEd съгласно указанията на БДС EN 1993-1-10 [23]; 

- приема се, че ε cf = 0 % за материали, които не са студеноформувани. Табличните стойности 
могат да се използват и за студеноформувани елементи, като TEd се коригира съгласно указанията 
на стандарт БДС EN 1993-1-10 [23]; 

- за номинална стойност на ударна жилавост се използват стойностите T27J от продуктовите 
стандарти EN 10025, EN 10155, EN 10210-1 и EN 10219-1. 

За други стойности се прилагат следните зависимости: 
(1.2)   T40J = T27J + 10 [0C] 
(1.3)   T30J = T27J + 0 [0C] 
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- за елементи, подложени на умора, са обхванати всички категории детайли за номинални 
напрежения от стандарт EN 1993-1-9 [22]. 

 
Изчислителната температура TEd в потенциалното място на крехко разрушение се определя по 

формулата: 
(1.4)    TEd = Тmd + ΔTr + ΔTσ + ΔTR + ΔTε + ΔTεcf  
където: 
Тmd e най-ниската температура на въздуха, която може да се прояви в даден период на 

повтаряемост. Определя се съгласно стандарт БДС EN 1991-1-5 [11]; 
ΔTr – корекцията от загуби от излъчване, виж БДС EN 1991-1-5; 
ΔTσ – корекция за напрежение и граница на провлачане на материала, несъвършенства във вид 

на пукнатини, форма на елемента, размери; 
ΔTR – добавка за сигурност; 
ΔTε – корекция за скоростта на деформация, различна от референтната скорост ε0 = 4х10-4 / sec; 
ΔTεcf – корекция за степента на студено формуване на елемента. 
 
При стоманени елементи, част от носещата конструкция на сгради, които не се подложени на 

опън, заваряване или умора, посочените по-горе изисквания са в посока на сигурността. В такива 
случаи за оценка е подходящо използването на механика на разрушението. 

Не е необходимо да се предписва клас на ударна жилавост на елементи, които са подложени 
само на натискови въздействия. 

 
1.2. Болтове 
 
Границата на провлачане fyb и якостта на опън fub на болтове класове 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8 и 

10.9 са посочени в Таблица 1.5. При оразмеряване, тези стойности следва да се вземат като 
характеристични стойности. 

 
Таблица 1.5 – Номинални стойности на границата на провлачане fyb и якостта на опън fub 

Клас на болт 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9 
fyb , МРа 240 320 300 400 480 640 900 
fub , МРа 400 400 500 500 600 800 1000 

 
Болтове класове 8.8 и 10.9 могат да се използват като напрегнати болтове, ако се прилага 

контролирано предварително напрягане, в съответствие с изискванията на стандартите за 
позоваване, група 7, т. 1.2.7 от [20]. 

В България болтове клас 6.8 се намират и доставят трудно, т.е. не следва да се предписват в 
реални проекти. 

 
1.3. Гайки 
 
Якостта на опън fub на гайки класове 4, 5, 6, 8 и 10 са посочени в Таблица 1.6. При 

оразмеряване, тези стойности следва да се вземат като характеристични стойности. 
 
Таблица 1.6 – Номинални стойности на якостта на опън fub 

Клас гайка 4 5 6 8 10 
fub , МРа 400 500 600 800 1000 

 
1.4. Бетон 
 
Характеристиките на бетона трябва да се отчитат от стандарт БДС EN 1992-1-1, т. 3 [14], при 

използване на обикновен бетон и от стандарт БДС EN 1992-1-1, т.11.3, за лек бетон. 
Якостите на натиск на бетона, цилиндрична fck и кубова fck,cube, са показани в Таблица 1.7, в 

зависимост от неговия клас. 
 



д-р инж. Любомир А. Здравков 

 12 

 
Таблица 1.7 - Якостни и деформационни характеристики на бетона, БДС EN 1992-1-1:2005 [14] 

Характеристика 
MPa 

Класове по якост на бетона, МРа 
С12/15 С16/20 С20/25 С25/30 С30/37 С35/45 С40/50 С45/55 С50/60 

fck 12 16 20 25 30 35 40 45 50 
fck,cube 15 20 25 30 37 45 50 55 60 

fcm 20 24 28 33 38 43 48 53 58 
fctm 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 

fctk,0,05 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 
Ecm  27 000 29 000 30 000 31 000 33 000 34 000 35 000 36 000 37 000 

 
По - долу са показани някои физико - механични показатели на бетона:  
α = 0,10.10-4 /0С  - коефициент на линейно топлинно разширение на бетон с нормална 

плътност; 
Коефициентът на Poisson може да се приеме равен на: 
  νc = 0,2 - при ненапукан бетон; 
  νc = 0,0 - при бетон с пукнатини. 
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2. НАТОВАРВАНЕ 
 
В зависимост от продължителността на действие и от техния характер, въздействията могат да 

бъдат разделени в следните категории: 
Постоянни товари - това са товарите, които действат през целия срок на експлоатация: 

собствено тегло на носещата и ограждащата конструкции, ВиК -, Ел - , ОВ - инсталации, 
неподвижно закрепеното и неотместваемо технологично оборудване. 

Временни товари - това са товарите, които променят своя интензитет и разположение във 
времето: натоварване от хора, складирани материали, преместваемо оборудване, сняг, вятър, 
обледеняване, промяна в температурата. 

Особени товари - възможни товари, които са свързани с предназначението на сградата, но 
които при правилна експлоатация е вероятно да не се случат: пожар, взрив вътре или близо до 
сградата, удар от превозно средство, пропадане на почвата или извънредно голямо слягане. 

Сеизмични товари - инерционните сили, които се пораждат в сградите и съоръженията в 
резултат от интензивното движение на земната основа при земетръс. 

 
2.1. Натоварване от сняг 
 
Натоварването от сняг действа вертикално и се отнася за хоризонталната проекция на покрива 

или на участък от него. Класифицира се като временно, но статично въздействие. 
При определяне на натоварването от сняг по покрива трябва да се отчита, че той може да бъде 

преразпределен по много различни начини, в зависимост от конкретните условия. Влияещи 
фактори за неговото разпределение могат да бъдат формата на покрива, неговото изложение, 
топлинните му характеристики, близостта до съседни сгради.  

Районите на Бургас и Шумен се характеризират с изключително големи снеговалежи. За тях 
трябва да се прави проверка за натоварване от сняг при следните ситуации: 

- за дълготрайна и / или краткотрайна изчислителна ситуация – при равномерно натрупал сняг  
и при снежни натрупвания; 

- за извънредни изчислителни ситуации – при равномерно натрупал сняг  и при снежни 
натрупвания. 

За райони на източна България е възможно да се разглеждат и извънредни ситуации с големи 
снежни торби, ако по време на снеговалежите се наблюдават умерени и силни ветрове, а снегът се 
топи изцяло между два снеговалежа. При това посоката на силните ветрове по време на 
снеговалежа трябва да е такава, че да предизвиква натрупване на снежни торби върху покрива. 

 
2.1.1. Разположение на натоварванията  
Трябва да се имат предвид следните 2-е основни разположения на натоварването от сняг: 
a) натоварване от равномерно натрупан сняг върху покрива на сградата; 
Разположение на натоварването, което описва равномерно разпределено натоварване от сняг 

върху покрива, повлияно само от формата на покрива и без каквото и да е преразпределение на 
снега в резултат от други климатични въздействия. 

 
б) натоварване от снежни натрупвания върху покрива. 
Разположение на натоварването, което описва натоварване от сняг, преразпределено в резултат 

от преместване на снега от едни участъци на покрива върху други, например от вятъра. 
 

Натоварването от сняг по покрива на сградата, трябва да бъде определен както следва [7]: 
а) за дълготрайна или краткотрайна изчислителна ситуация  
(2.1)      ktei ...μ sCCs = , 
където: 
μi е коефициентът за натоварване от сняг по покрива, в зависимост от формата на последния; 
Ce – коефициент за изложение. Определя се по Таблица 2.1; 
Ct – топлинен коефициент; 
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sk – характеристичната стойност за натоварването от сняг върху земната повърхност. Отчита от 
специализирани карти за натоварване от сняг, посочени в  БДС EN 1991-1-3:2006/NА [8] или се 
задава от инвеститора. 

 
При определяне на коефициента на изложение Ce трябва да се имат предвид и евентуалните 

бъдещи промени около строежа. По подразбиране се приема, че Ce = 1,0 освен ако за някои 
различни топографски условия не е зададено друго. 

 
Таблица 2.1 – Стойности на Ce за различни топографски условия 

Топографски условия Ce 
Открити местности а) 0,8 
Нормални местности б) 1,0 
Защитени местности в) 1,2 
а) Открити местности – равнинни зони, без или с малко защита от вятъра чрез неравност на терена, 

по -високи строежи или дървета. 
б) Нормални местности – зони, в които няма значително издухване на снега върху строежа от вятъра 

и в зависимост от неравностите на терена или от наличието на други строежи или дървета. 
в) Защитени местности – зони, в които разглеждания строеж е значително по – нисък от околните 

терени или е заобиколен от високи дървета и / или по – високи строежи. 
 

Препоръчва се топлинният коефициент Ct да се използва за изчисляване на намалени 
натоварвания от сняг върху покриви с повишена топлопроводност (над 1W/m2.K), поради топене 
на снега, причинено от топлинни загуби. Такива например са някои стъклени покриви. 

За всички останали случаи се приема Ct = 1,0. 
 

б) за извънредна изчислителна ситуация, за която извънредно голямото натоварване от сняг 
представлява особено въздействие 

В тази изчислителна ситуация няма извънредно голямо снежно натрупване, за което е 
необходимо да се използва Приложение В на БДС EN 1991-1-3 [7]. 

Съгласно нашето национално приложение БДС EN 1991-1-3:2006/NA [8], районите , които се 
характеризират с извънредно големи снеговалежи, са тези около Бургас и Шумен. За съжаление не 
се уточнява докъде се разпростират тези райони. 

Натоварването по покрива се определя чрез израза: 
(2.2)      ADtei ...μ sCCs = , 

където: 
sAD е изчислителната стойност на извънредно голямо натоварване от сняг върху земната 

повърхност за дадена местност. Определя се по формулата: 
(2.3)      ksCs .esiAD = , 

в която: 
Cesi е коефициент за извънредно големите натоварвания от сняг.  
Според нашето национално приложение БДС EN 1991-1-3:2006/NA [8], Cesi = 2. 

 
2.1.2. Коефициенти за покриви с различна форма 
При определяне на коефициента за натоварване от сняг μi по покрива в зависимост от неговата 

форма, трябва да се обърне специално внимание, когато покривът има геометрия, която може да 
доведе до значително увеличение на натоварването от сняг, в сравнение с покриви с равнинен 
профил. 

Стойностите на коефициента μ i могат да бъдат определени от фигура 2.1 или по Таблица 2.2, в 
зависимост от наклона на покрива. Тези коефициенти се отнасят както за дълготрайна и / или 
краткотрайна изчислителна ситуация, така и за описаната по - горе в т. 2.1.1 - б) извънредна 
изчислителна ситуация. 
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фиг. 2.1 – Коефициенти μi за натоварването от сняг, в зависимост от наклона α на покрива 

 
Таблица 2.2 - Коефициенти за натоварване от сняг по покрива μi 

Ъгъл на наклона на покрива α 
спрямо хоризонталната равнина 00 ≤ α ≤ 300 300 < α < 600 α ≥ 600 

μ1 0,8 0,8.(60 – α)/30 0,0 
μ2 0,8 + 0,8.α/30 1,6 - 

 
За извънредно големи снежни натрупвания, при които снегът е особено въздействие, 

коефициентите μi се определят по Приложение В на БДС EN 1991-1-3 [7]. 
 
а) едноскатни покриви. 
Коефициентът за натоварване от сняг μ i по едноскатни покриви е посочен в Таблица 2.2 или 

може да бъде определен от фигура 2.1. 
Разпределението на снега върху едноскатни покриви е показано на фигура 2.2.  
Посочените в Таблица 2.2 стойности се прилагат, когато свличането от сняг от покрива не е 

възпрепятствано. При наличие на снегозадържащи огради или други препятствия, или когато 
долният ръб на покрива завършва с парапет, трябва да се приема, че коефициентът за натоварване 
от сняг μi ≥ 0,8. Но колко да бъде, стандартът не предписва. 

Разпределението на натоварването от сняг по покрива, съгласно фигура 2.2 трябва да се 
използва както при равномерно натрупан сняг, така и при неравномерни снежни натрупвания. 

 
фиг. 2.2 – Разпределение на натоварването от сняг при едноскатни покриви 

 
б) двускатни покриви 
Коефициентите за форма на натоварване от сняг μ i , които следва да бъдат използвани при 

двускатни покриви, се определят от Таблица 2.2 или от фигура 2.1. 
Посочените в Таблица 2.2 стойности се прилагат, когато свличането от сняг от покрива не е 

възпрепятствано. При наличие на снегозадържащи огради или други препятствия, или когато 
долният ръб на покрива завършва с парапет, трябва да се приема, че коефициентът за натоварване 
от сняг μi ≥ 0,8. 

Възможните разпределения на натоварването от сняг по покрива са показани на фигура 2.3.  
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фиг. 2.3 – Разпределение на натоварването от сняг при двускатни покриви 

 
Разпределението на натоварването, което следва да се използва при равномерно натрупан сняг, 

е показано на фигура 2.3, случай (i). Разпределението на натоварването, което следва да се 
използва при снежни натрупвания, е показано на фигура 2.3, случаи (ii) и (iii). 

 
в) многоотворни скатни покриви 
Коефициентите за форма на натоварване от сняг μ i , които следва да бъдат използвани при 

многоотворни скатни покриви, се определят от Таблица 2.2 или от фигура 2.1. 
Възможните разпределения на натоварването от сняг по покрива са показани на фигура 2.4. 

Разпределението на натоварването, което следва да се използва при равномерно натрупан сняг, е 
показано на фигура 2.4, случай (i). Разпределението на натоварването, което следва да се използва 
при снежни натрупвания, е показано на фигура 2.4, случай (ii). 

Специално трябва да се разглеждат коефициентите за форма на натоварването от сняг върху 
многоотворни покриви в случаите, когато единият или двата ската имат наклон, по - голям от 600. 

 
фиг. 2.4 – Разпределение на натоварването от сняг при многоотворни скатни покриви 

 
г) покриви с цилиндрична форма 
Коефициентът за форма на натоварване от сняг μ3 , който следва да бъде използван при покриви 

с цилиндрична форма, се определя от фигура 2.5 или чрез изразите: 
(2.4)   за β > 600 → μ3 = 0 
(2.5)   за β ≤ 600 → μ3 = 0,2 + 10. h/b ≤ 2,0 , 
където: 
h е височината на цилиндричния покрив, фигура 2.6; 
b – е широчината на основата на покрива, фигура 2.6. 
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фиг. 2.5 – Коефициент за форма на натоварването от сняг μ3 (за β ≤ 600) 

 
Изрази (2.4) и (2.5), или фигура 2.5 се прилагат, когато свличането от сняг от покрива не е 

възпрепятствано. При наличие на снегозадържащи огради или други препятствия, или когато 
долният ръб на покрива завършва с парапет, трябва да се приема, че коефициентът за натоварване 
от сняг μi ≥ 0,8. 

 
фиг. 2.6 - Разпределение на натоварването от сняг  

при покриви с цилиндрична форма 
 
Две възможни разпределения на натоварването от сняг по цилиндрични покриви са показани на 

фигура 2.6. Разпределението на натоварването, което следва да се използва при равномерно 
натрупан сняг, се вижда на фигура 2.6, случай (i). Разпределението на натоварването, което следва 
да се използва при снежни натрупвания, е показано на фигура 2.6, случай (ii). 

 
2.1.3. Покрив, който се допира или е близо до по-висок строеж 
Коефициентите за форма на натоварването от сняг за покриви, допиращи се до по-високи 

строежи, са показани на фигура 2.7 и могат определени от следните зависимости: 
(2.6)    μ1 = 0,8 (приема се, че по – долният покрив е плосък); 
(2.7)    μ2 = μs + μw, 
където: 
μs e коефициентът за форма на натоварването от сняг, предизвикано от свличането на снега от 

по – високия към по – ниския покрив. 
При α ≤ 150 → μs = 0 
При α > 150 → μs се определя от допълнително натоварване в размер на 50% от максималното 

общо натоварване от сняг върху съседния скат на по – високия покрив, определено както за 
двускатен покрив. 

 
μw – коефициентът за форма на натоварването от сняг, получено от действието на вятъра, който 

може да мести сняг по покрива. Определя се чрез израза: 
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(2.8)      
k

21
w

.γ
.2

μ
s
h

h
bb

≤
+

= , 

където: 
b1 e широчината на високата сграда, виж фиг. 2.7; 
b2 – широчината на високата сграда; 
h – разликата между ската на по-високата сграда и по – ниския покрив, виж фиг. 2.7; 
γ – обемното тегло на снега, което в този случай може да се приеме, че е равно на 2 kN/m3 ; 
 
Коефициентът за форма на натоварването от сняг е в границите 0,8 ≤ μw ≤ 4. 
 
Дължината на снежното натрупване ls се определя чрез израза: 
(2.9)      ls = 2.h 
Дължината снежното натрупване е в границите 5 m ≤ ls ≤ 15 m. 
 
В случай, че b2 < ls, стойността коефициента за натоварването от сняг в края на по – ниския 

покрив се получава чрез линейна интерполация между μ1 и μ2 , отнесени към края на по – ниския 
покрив, виж фиг. 2.7. 

 
фиг. 2.7 – Коефициенти за форма от натоварването от сняг за покриви, 

които са допрени до по – високи строежи 
 
Разпределението на натоварването, което следва да се използва при равномерно натрупан сняг, 

е показано на фигура 2.7, случай (i). Разпределението на натоварването, което следва да се 
използва при снежни натрупвания, е показано на фигура 2.7, случай (ii). 
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2.1.4. Местни ефекти по покрива 
Около издигнати части и препятствия по покрива, снегозадържащи прегради и парапети по 

ръба на покрива, нивото на снежната покривка може да се повиши. Тези ефекти налагат да бъдат 
извършени местни изчислителни проверки. 

При сгради и съоръжения, построени на терени с надморска височина над 800 m, и които нямат 
снегозадържащи прегради или парапети по ръбовете на покрива, следва да бъдат направени  
местни изчислителни проверки за надвисване на снега извън покрива. 

Изчислителните ситуации, които трябва да се разглеждат, са дълготрайни и / или краткотрайни. 
 
а) снежни натрупвания до издигнати части и препятствия по покрива 
Снежните натрупвания около издигнати части и препятствия по покрива се получават като 

резултат от преместването на снега под действието на вятъра. Снегът се натрупва в зоните на т. 
нар. аеродинамична сянка. 

Неравномерното натоварване (натрупване) от сняг по покрива около издигнати части и 
прегради е показано на фигура 2.8. 

 
фиг. 2.8 - Неравномерното натоварване от сняг по покрива  

около издигнати части и прегради 
 
Коефициентите за форма за натоварването от сняг μ i и дължините на снежните натрупвания ls 

при плоски покриви се определят чрез изразите: 
(2.10)      μ1 = 0,8  

(2.11)      
k

2
.γμ

s
h

= , 

където: 
h е височината на препятствието по покрива, виж фиг. 2.8; 
γ – обемното тегло на снега, което в този случай може да се приеме, че е равно на 2 kN/m3 ; 
 
 Коефициентът за форма на натоварването от сняг μ2 е в границите 0,8 ≤ μ2 ≤ 2,0 
 
Дължината на снежното натрупване ls се определя по формула (2.9), с нейните ограничения за 

минимална и минимална стойност. 
 
б) сняг, който е надвиснал извън ръба на покрива 
При сгради и съоръжения, построени на терени с надморска височина по - голяма от 800 m, 

снегът, който може да надвисне извън ръба на покрива, също трябва да се отчита. 
Натоварванията, предизвикани от надвисналия сняг, могат да се разглеждат като действащи по 

ръба на покрива, и се изчисляват чрез израза: 

(2.12)      
γ
. 2

e
sks =  , 

където: 
se e натоварването от надвиснал сняг за един линеен метър; 



д-р инж. Любомир А. Здравков 

 20 

s - най - неблагоприятния случай за натоварване от равномерно натрупан сняг, подходящ за 
разглеждания покрив; 

γ - обемното тегло на снега, което за изчисленията по формули (2.12), (2.13) и (2.14) може да 
бъде прието, че е със стойност 3 kN/m3 ; 

k - коефициент, отчитащ неравномерното натрупване на снега. 
 
Стойностите за k се определят по формулата: 

(2.13)      γ.3 d
d

k ≤=  , 

в която: 
d e дебелината на снежната покривка върху покрива, m. 

(2.14)      
γ
sd =   

 
Натоварванията, предизвикани от надвисналия сняг, могат да се разглеждат като действащи 

едновременно с натоварването от сняг по останалата част от покрива. 
При наличие на снегозадържащи прегради и / или парапети по ръба на покрива, натоварвания, 

предизвикани от надвисналия сняг, би следвало да не се разглеждат. 
 
в) натоварване от сняг върху снегозадържащи огради, парапети и други прегради 
В резултат от своето топене, снегът по скатните или дъговидните покриви може да се свлече. В 

резултат, той оказва натиск по посока на неговото свличане върху препятствията по пътя му.  
Определена за единица дължина, силата Fs може да бъде определена по формулата: 
(2.15)      αsin..s bsF =  , 
където: 
s е най - неблагоприятния случай за натоварване от равномерно натрупан сняг, подходящ за 

разглеждания покрив; 
b - разстоянието в план (хоризонтално) от преградата или препятствието до следващата 

преграда или до билото на покрива; 
α - наклонът на покрива спрямо хоризонталната равнина. 
 
При определяне на силата Fs, триенето между снега и покривната обшивка под него се 

пренебрегва. 
 
2.2. Натоварване от вятър 

 
2.2.1. Основна скорост на вятъра 
Основната (базовата) скорост vb на вятъра се определя като функция от посоката на вятъра и 

годишния сезон, на височина z = 10,0 m над нивото на терена, който е категория "II" (Таблица 2.3): 
(2.16)     m/s  ,.. b,0seasondir vccvb = , 
където: 
cdir = 1,0 е фактор на посоката; 
cseason = 1,0 - фактор, отчитащ годишния сезон; 
vb,0 , m/s - характеристичната стойност на скоростта на вятъра, измерена на 10,0 m над нивото на 

терена, при 10 минутен интервал за осредняване. Отчита от специализирани карти за натоварване 
от вятър или се задава от инвеститора. 

 
2.2.2. Средна скорост на вятъра 
Средната скорост на вятъра vm(z) на височина z над нивото на терена зависи от височината на 

препятствията пред сградата z0 (грапавостта на терена), от факторът на орография c0(z) и 
основната скорост на вятъра vb . Определя се чрез израза: 

(2.17)     m/s  ,).().()( bor vzczczvm = , 
където: 
cr(z) - фактор на грапавостта на терена; 
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cо(z) = 1,0 - фактор на орографията; 
vb - основната скорост на вятъра, m/s. 
 
Факторът на грапавостта на терена cr(z) се определя чрез следните зависимости: 

(2.18)    







=

0

l n.)(
z
zkzc rr , когато zmin ≤ z ≤ zmax 

(2.19)    )()( minzczc rr = , когато z ≤ zmin 
където: 
z е разглежданата височина над нивото на терена, m; 
z0 - височината на препятствията пред сградата, в зависимост от категорията на терена, m; 
zmin - минимална височина над нивото на терена, m, виж Таблица 2.3; 
zmax - максимална височина на сградата (съоръжението) над нивото на терена, m. 
kr е фактор на терена, изчисляван чрез израза: 

(2.20)     
07,0

II0,

0.19,0 









=

z
zkr , 

в който: 
z0,II = 0,05 m е височината на препятствията пред сградата за терен категория II, виж Таблица 2.3  
 

Таблица 2.3 – Категории на терена и параметри по БДС EN 1991-1-4 [9] 
Категория на терена z0, m zmin, m 

0 Море или крайбрежни местности с изложение към открито море 0,003 1 

I Езера или равнинна хоризонтална местност с пренебрежимо малка 
растителност и без препятствия 0,01 1 

II 
Местност с ниска растителност, например трева, и отделни 
препятствия (дървета, сгради), които са отдалечени на разстояние, 
най-малко 20 пъти височината на препятствието 

0,05 2 

III 
Местност, която е равномерно покрита с растителност или сгради, 
или с изолирани препятствия, отдалечени на разстояние най-
много 20 пъти височината на препятствията (например села, 
крайградски зони, гори) 

0,3 5 

IV Местност, най-малко 15% от повърхността на която е покрита със 
сгради, чиято средна височина надвишава 15 m 1,0 10 

 
2.2.3. Стойност на скоростния напор 
Максималната стойност на скоростният напор qp(z) на вятъра на изчислителната височина z, в 

която са включени основния напор и кратковременните пориви на вятъра, се определя чрез израза: 

(2.21)    [ ] )(.ρ.
2
1.)(.71)( 2

p zvzIzq mv+= , N/m2 , 

където: 
Iv (z) e интензивността на турбулентността, определена за изчислителната височина z 

3/25,1 mkg=ρ  - плътността на вятъра; 
vm(z), m/s – средната скорост на вятъра,  определена за изчислителната височина z 
 
Интензивността на турбулентността, за височина над терена z се определя чрез израза: 

(2.22)    









==

0
0

1

ln).(
)(

)(

z
zzc

k
zv

zI
m

v
v

σ , 

където: 
k1 = 1,0 - фактор на турбулентността. 
 
Основната (базовата) стойност за определяне на ветровото налягане bq , в зависимост от 

скоростта на вятъра vb е показана чрез израза по-долу: 
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(2.23)     2..
2
1

bb vq ρ=  , N/m2  

 
2.2.4. Изчислителна височина при натоварване от вятър върху сгради 
Базовите височини ze за натоварване от вятър по наветрените стени на сгради с правоъгълно 

очертание в план (зона D, виж фиг. 2.12) зависят от съотношението на страните на сградата в план 
h / b и винаги са горни граници на различните части на стените. Те са посочени на фигура 2.9 за 
следните 3-и случая: 

а) сграда, чиято височина h е по-малка от b – трябва да се разглежда като една част; 
б) сграда, чиято височина h е по-голяма от b, но по-малка от 2.b – може да се разглежда като 

съставена две части: една долна част, започваща от терена и стигаща до височина, равна на b, и 
една горна част, обхващаща останалата част от стената; 

в) сграда, чиято височина h е по-голяма от 2.b – може да се разглежда като съставена от 
няколко части, включващи: една долна част, започваща от терена и стигаща до височина, равна на 
b, една горна част с височина, равна на b, разположена от върха на сградата надолу, както и един 
среден участък между горната и долната част, който може да се разделя на хоризонтални ивици, 
всяка една от които е с височина hstrip,  както е показано на фигура 2.9. 

 
фиг. 2.9 – Базова височина ze в зависимост от размерите h и b  

и от профила на съответния скоростен напор 
 

Натоварването от вятър върху подветрената и страничните стени на сграда с правоъгълно 
очертание в план (зони A, B, C и E, виж фиг. 2.12), се приема за равномерно разпределено. За 
базова височина ze при тях се приема височината на сградата. 
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Базовите височини zi за натоварване от вятър по вътрешните повърхности на сгради се приемат 
равни на базовата височина ze, определени съгласно фигура 2.9. 

 
2.2.5. Въздействие от вятър 
Ветровите въздействия от вятър върху сградите и техните елементи трябва да се определят, 

като се вземат предвид както външното, така и вътрешното налягане от вятъра. 
 
а) ветрово налягане, приложено върху външните повърхности 
Налягането от вятъра върху външни повърхности we се определя по формулата: 
(2.23)     peepe ).( czqw = , 
където: 
qp(zе) е максималната (върховата) стойност на скоростният напор на вятъра на височина ze; 
ze – базовата височина за натоварване от вятър по външни повърхности, определени по т. 2.2.4 
cpe – коефициентът за ветрово налягане по външни повърхности. 
 
б) ветрово налягане, приложено върху вътрешните повърхности 
Налягането от вятъра върху вътрешни повърхности wi се определя по формулата: 
(2.24)     piipi ).( czqw = , 
където: 
qp(zi) е максималната (върховата) стойност на скоростният напор на вятъра на височина zi; 
zi – базовата височина за натоварване от вятър по вътрешни повърхности, определени по т. 2.2.4 
cpi – коефициентът за ветрово налягане по вътрешни повърхности. 
 
в) сумарно ветрово налягане 
Вътрешното и външното налягане от вятър действат едновременно.  
Сумарното налягане от вятър върху една стена, покрив или елемент на сградата представлява 

разликата между наляганията върху техните противоположни повърхности, с отчитане на техните 
знаци.  

 
фиг. 2.10  - Ветрово налягане върху обтичани повърхности 

 
Налягане, което е насочено към повърхността, се счита за положително, виж фигура 2.10. 
Налягане, което е насочено от повърхността навън (смучене), се счита за отрицателно. 

 
2.2.6. Коефициенти за ветрово налягане по външните повърхности на сгради 
Коефициентите за ветрово налягане cpe по външните повърхности на сгради и техни елементи 

зависят от натоварената площ А, представляваща площта на конструкцията, която предизвиква 
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въздействие на вятъра в изчисляваното сечение. Стойностите на коефициентите cpe са дадени 
таблично за товарни площи А от 1 m2 и 10 m2 .  

Стойностите на коефициенти cpe,1 са предназначени за изчисляване на малки елементи, с площ 
до 1 m2 или по – малки. Такива например могат да бъдат елементи на покривното или стенното  
ограждане, и съединенията им. 

Стойностите на коефициенти cpe,10 могат да бъдат използвани за при изчисляване на цялостната 
носеща конструкция на сградата. 

За елементи, които имат товарни площи 1 m2 < A < 10 m2 , стойностите на коефициентите cpe се 
определят от фигура 2.11. 

 
фиг. 2.11  - Определяне на коефициента за външно налягане cpe,10 

при елементи с товарна площ 1 m2 < A < 10 m2 
 
Графиката се основава на следните зависимости: 
(2.25)   за А ≤ 1 m2   →  cpe = cpe,1 
(2.26)  за 1 m2 < А < 10 m2 → cpe = cpe,1- (cpe,1 - cpe,10).log10A 
(2.27)   за А ≥ 10 m2   →  cpe = cpe,10 
 
Стойностите на коефициентите cpe,1 и cpe,10 в Таблици 2.4 ÷ 2.7 трябва да се използват при 

ортогонални посоки на вятъра 00, 900, 1800. Тези стойности представляват най-неблагоприятните 
стойности, получени за диапазона  от посоки на вятъра θ = ± 45 0 от всяка страна на съответната 
ортогонална посока. 

 
а) коефициенти за налягане на вятъра по вертикални стени 
Стойностите на коефициентите cpe,1 и cpe,10 са посочени в Таблица 2.4, в зависимост от 

отношението h / d. За междинни стойности на h / d, може да се извършва линейна интерполация. 
Посочените в Таблица 2.4 стойности са приложими за стени на сгради с плоски или с 

наклонени покриви. 
 

Таблица 2.4 - Стойности на коефициентите за външно налягане cpe,1 и cpe,10 при сгради с 
вертикални стени и правоъгълно очертание в план [9] 
Зона A B C D E 
h / d cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 

5 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,8 +1,0 -0,7 
1 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,8 +1,0 -0,5 

≤ 0,25 -1,2 -1,4 -0,8 -1,1 -0,5 +0,7 +1,0 -0,3 
 
Когато стени на 2-е съседни сгради са разположени една срещу друга на разстояние, по-малко 

от е (ако 2-те сгради са с различни стойности на е, се избира по-малката стойност), може да се 
отчита т.нар. "ефект на комина", който увеличава скоростта на вятъра и предизвиква в зони A, B и 
С по-голямо смучене, отколкото в случая на отделно стояща сграда. Указания за определяне на 
този ефект са дадени в стандарт БДС EN 1991-1-4:2005/NA:2011 [10] 

 
Позициите на зони A, B, C, D и E по вертикалните стени на сградата е показно на фигура 2.12 
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фиг. 2.12  - Означения на вертикалните стени 

 
В случаите, когато силата от вятър върху конструкцията на сградата е определена чрез 

използването на коефициентите външно налягане cpe , едновременно по наветрената и 
подветрената страна (зони D и E, виж фигура 2.12), може да се наложи да се отчита липсата на 
корелация между наляганията на вятъра между наветрената и подветрената страна. 

Липсата на корелация между наляганията на вятъра между наветрената и подветрената страна 
може да се разглежда както следва: 

- при сгради с h / d ≥ 5, резултантната сила се умножава с 1,0; 
- при сгради с h / d ≤ 1, резултантната сила се умножава с 0,85; 
- при сгради с 1 < h / d < 5, може да се използва линейна интерполация. 
 
б) коефициенти за налягане на вятъра по плоски покриви 
За условно плоски покриви трябва да се приемат тези, които са с наклон α към хоризонталната 

равнина в границите от -50 < α < 50. 
Базовата височина за ветрово въздействие по плоски покриви и покриви със заоблени или 

мансардни корнизи трябва да се приема равна на h, виж фигура 2.13. При плоски покриви с 
парапети базовата височина ze = h + hp . 

Коефициентите за ветрово налягане cpe,1 и cpe,10 във всяка зона са посочени в Таблица 2.5. 
 
Таблица 2.5 - Стойности на коефициентите за външно налягане cpe,1 и cpe,10 при плоски покриви  

Вид на покрива 
Зона на покрива 

F G H I 
cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 

Корнизи с остри ръбове -1,8 -2,5 -1,2 -2,0 -0,7 -1,2 + 0,2  /  - 0,2 

С парапети 
hp / h = 0,025 -1,6 -2,2 -1,1 -1,8 -0,7 -1,2 

+ 0,2  /  - 0,2 hp / h = 0,05 -1,4 -2,0 -0,9 -1,6 -0,7 -1,2 
hp / h = 0,10 -1,2 -1,8 -0.8 -1,4 -0,7 -1,2 

Заоблени 
корнизи 

r / h = 0,05 -1,0 -1,5 -1,2 -1,8 -0,4 
+ 0,2  /  - 0,2 r / h = 0,10 -0,7 -1,2 -0,8 -1,4 -0,3 

r / h = 0,20 -0,5 -0,8 -0,5 -0,8 -0,3 

Мансардни 
корнизи 

α = 300 -1,0 -1,5 -1,0 -1,5 -0,3 
+ 0,2  /  - 0,2 α = 450 -1,2 -1,8 -1,3 -1,9 -0,4 

α = 600 -1,3 -1,9 -1,3 -1,9 -0,5 
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Забележки към Таблица 2.5: 
- при покриви с парапети или със заоблени корнизи, за междинните стойности на hp / h и r / h 

може да се използва линейна интерполация; 
- при покриви с мансардни корнизи може да се използва линейна интерполация между ъглите α 

= 300, α = 450 и α = 60 0. При ъгъл α > 60 0 може да се използва линейна интерполация между 
стойностите за α = 600 и стойностите за плоски покриви с корнизи без заобляне; 

- в зона I, за която са дадени положителни и отрицателни стойности на коефициентите, трябва 
да се разглеждат и 2-те стойности, като 2-е отделни товарни състояния; 

- за самия мансарден корниз, коефициентите за външно налягане от вятър са дадени в Таблица 
2.7 - а) "Коефициенти за външно налягане при двускатни покриви: посока на вятъра 00", зони F и 
G, в зависимост от ъгъла на наклона на мансардния корниз; 

- за самия заоблен корниз коефициентите за външно налягане са определени чрез линейна 
интерполация по дължина на кривата между зададените за стената и за покрива стойности. 

 
Резултантните коефициенти за налягане от вятър върху парапета трябва да се определят 

съгласно указанията в т. 2.2.8. 

 
фиг. 2.13  - Означения при плоски покриви 

 
в) коефициенти за налягане на вятъра по едноскатни покриви 
Коефициентите за ветрово налягане cpe,1 и cpe,10 във всяка зона на покрива са посочени в 

Таблици 2.6 - а) и Таблици 2.6 - б). 
 

Таблица 2.6 - a) - Стойности на коефициентите за външно ветрово налягане cpe,1 и cpe,10 при 
едноскатни покриви [9] 
Наклон 
на ската 

α 

Зона при посока на вятъра θ = 900 
Fup Flow G H I 

cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 
50 -2,1 -2,6 -2,1 -2,4 -1,8 -2,0 -0,6 -1,2 -0,5 
150 -2,4 -2,9 -1,6 -2,4 -1,9 -2,5 -0,8 -1,2 -0,7 -1,2 
300 -2,1 -2,9 -1,3 -2,0 -1,5 -2,0 -1,0 -1,3 -0,8 -1,2 
450 -1,5 -2,4 -1,3 -2,0 -1,4 -2,0 -1,0 -1,3 -0,9 -1,2 
600 -1,2 -2,0 -1,2 -2,0 -1,2 -2,0 -1,0 -1,3 -0,7 -1,2 
750 -1,2 -2,0 -1,2 -2,0 -1,2 -2,0 -1,0 -1,3 -0,5 
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Таблица 2.6 - б) - Стойности на коефициентите за външно ветрово налягане cpe,1 и cpe,10 при 
едноскатни покриви [9] 
Наклон 
на ската 

α 

Зона при посока на вятъра θ = 00 Зона при посока на вятъра θ = 1800 
F G H F G H 

cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 

50 -1,7 -2,5 -1,2 -2,0 -0,6 -1,2 -2,3 -2,5 -1,3 -2,0 -0,8 -1,2 +0,0 +0,0 +0,0 

150 -0,9 -2,0 -0,8 -1,5 -0,3 -2,5 -2,8 -1,3 -2,0 -0,9 -1,2 +0,2 +0,2 +0,2 

300 -0,5 -1,5 -0,5 -1,5 -0,2 -1,1 -2,3 -0,8 -1,5 -0,8 +0,7 +0,7 +0,4 

450 -0,0 -0,0 -0,0 -0,6 -1,3 -0,5 -0,7 +0,7 +0,7 +0,6 
600 +0,7 +0,7 +0,7 -0,5 -1,0 -0,5 -0,5 
750 +0,8 +0,8 +0,8 -0,5 -1,0 -0,5 -0,5 

 
Забележки към Таблица 2.6 - а) и Таблица 2.6 - б): 
- при ъгъл θ = 00 налягането на вятъра се променя бързо между положителни и отрицателни 

стойности около наклон на ската от α = +50 до +450 така, че са дадени както положителни, така и 
отрицателни стойности. При такива покриви трябва да се разглеждат поотделно следните 2-а 
случая: случаи само с положителни стойности, и случай само с отрицателни стойности; 

- за междинни наклони на ската между стойностите с еднакъв знак може да се извършва 
линейна интерполация. Стойностите, равни на 0,0 са дадени за по-лесно интерполиране. 

 
Покривът, включително издадените му навън части, трябва да се разделят на зони, както е 

показано на фигура 2.14. 

 
фиг. 2.14  - Означения при едноскатни покриви 
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г) коефициенти за налягане на вятъра по двускатни покриви 
Двускатните покриви, включително техните издадени части трябва да се разделят на зони за 

ветрово натоварване, както е показано на фигура 2.15. 
Базовата (изчислителната) височина ze = h , виж фигура 2.15. 

 
фиг. 2.15  - Означения при двускатни покриви 

 
Коефициентите за ветрово налягане cpe,1 и cpe,10 във всяка зона на покрива са посочени в 

Таблици 2.7 - а) и Таблици 2.7 - б). 
 

Таблица 2.7 - а) - Стойности на коефициентите за външно ветрово налягане cpe,1 и cpe,10 при 
двускатни покриви [9] 

Наклон 
на ската 

α 

Зона при посока на вятъра θ = 900 
F G H I 

cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 
-450 -1,4 -2,0 -1,2 -2,0 -1,0 -1,3 -0,9 -1,2 
-300 -1,5 -2,1 -1,2 -2,0 -1,0 -1,3 -0,9 -1,2 
-150 -1,9 -2,5 -1,2 -2,0 -0,8 -1,2 -0,8 -1,2 
-50 -1,8 -2,5 -1,2 -2,0 -0,7 -1,2 -0,6 -1,2 
+50 -1,6 -2,2 -1,3 -2,0 -0,7 -1,2 -0,6 
+150 -1,3 -2,0 -1,3 -2,0 -0,6 -1,2 -0,5 
+300 -1,1 -1,5 -1,4 -2,0 -0,8 -1,2 -0,5 
+450 -1,1 -1,5 -1,4 -2,0 -0,9 -1,2 -0,5 
+600 -1,1 -1,5 -1,2 -2,0 -0,8 -1,0 -0,5 
+750 -1,1 -1,5 -1,2 -2,0 -0,8 -1,0 -0,5 
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Таблица 2.7 - б) - Стойности на коефициентите за външно ветрово налягане cpe,1 и cpe,10 при 
двускатни покриви [9] 
Наклон 
на ската 

α 

Зона при посока на вятъра θ = 00 
F G H I J 

cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 
-450 -0,6 -0,6 -0,8 -0,7 -1,0 -1,5 
-300 -1,1 -2,0 -0,8 -1,5 -0,8 -0,6 -0,8 -1,4 
-150 -2,5 -2,8 -1,3 -2,0 -0,9 -1,2 -0,5 -0,7 -1,2 

-50 -2,3 -2,5 -1,2 -2,0 -0,8 -1,2 +0,2 +0,2 
-0,6 -0,6 

+50 -1,7 -2,5 -1,2 -2,0 -0,6 -1,2 -0,6 +0,2 
+0,0 +0,0 +0,0 -0,6 -0,6 

+150 -0,9 -2,0 -0,8 -1,5 -0,3 -0,4 -1,0 -1,5 
+0,2 +0,2 +0,2 +0,0 +0,0 

+300 -0,5 -1,5 -0,5 -1,5 -0,2 -0,4 -0,5 
+0,7 +0,7 +0,4 +0,0 +0,0 

+450 -0,0 -0,0 -0,0 -0,2 -0,3 
+0,7 +0,7 +0,6 +0,0 +0,0 

+600 +0,7 +0,7 +0,7 -0,2 -0,3 
+750 +0,8 +0,8 +0,8 -0,2 -0,3 

 
Забележки към Таблица 2.7 - б) : 
- при ъгъл θ = 00 налягането на вятъра се променя бързо между положителни и отрицателни 

стойности по наветрената повърхност на покрива, при наклон на ската от α = -50 до +450, поради 
което са дадени както положителни, така и отрицателни стойности. При такива покриви би 
трябвало да се разглеждат 4-и случая, като най-големите или най-малките стойности за всяка от 
зоните F, G и H се комбинират с най-големите или най-малките стойности за зони I и J. Не се 
разрешава смесване на положителни и отрицателни стойности върху една и съща повърхност. 

- при междинни стойности на наклона на покрива с еднакъв знак, може да се извършва линейна 
интерполация между стойностите на коефициентите с еднакъв знак. Стойностите, равни на 0,0 са 
дадени за по-лесно интерполиране. 

Не трябва да се интерполира между стойностите при α = -50 и α = +50, а да се отчетат от 
Таблица 2.5 данните за плоски покриви. 

 
д) коефициенти за налягане на вятъра по покриви с много отвори 
Коефициентите за налягане при посоки на вятъра θ = 0 0, 900 и 1800 за всеки от отворите на 

покрива може да се получи от коефициента за налягане за всеки отделен отвор. 
Модифицирани коефициенти за налягане (местни и обобщени) при посоки на вятъра θ = 0 0 и 

1800 би трябвало да се определят за всеки отвор:  
- с използване на стойностите за едноскатни покриви, модифицирани във връзка с тяхното 

положение, съгласно фигури 2.16 - а) и б); 
- с използване на стойностите за двускатни покриви, модифицирани във връзка с тяхното 

положение, съгласно фигури 2.16 - в) и г). 
 

Използваните зони F / G / J се разглеждат само за наветрената повърхност. Зони H и I се 
разглеждат за всеки от отворите за на покрив с много отвори. 

Базовата (изчислителната) височина ze трябва да се приема равна на най-голямата височина на 
конструкцията h, виж фигура 2.16. 
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фиг. 2.16  - Означения за покриви с много отвори 

 
Трябва да се  разглеждат 2-а отделни случая на ветрово натоварване, в зависимост от знака на 

коефициента на налягане сре върху първата част на покрива при положение б) на фигура 2.16. 
В положение в) на фигура 2.16, първият коефициент сре съвпада с сре за едноскатен покрив. 

Вторият и всички следващи коефициенти сре представляват коефициента сре за двускатен покрив. 
 
е) коефициенти за налягане на вятъра по покриви с кръгово – цилиндрично очертание и 

правоъгълна основа 
Стойностите на коефициентите за ветрово налягане cpe,10 се определят съгласно фигура 2.17. 
При 0 < h/d < 0,5, коефициентът cpe,10  се получава чрез линейна интерполация. 
При 0,2 ≤ f/d ≤ 0,3 и h/d ≥ 0,5 трябва да се разглеждат две стойности на коефициента cpe,10 
Базовата (изчислителната) височина ze = h + f, виж фигура 2.17. 
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фиг. 2.17 – Коефициенти за външно налягане cpe,10 от вятър, 

при покриви с кръгово – цилиндрично очертание и правоъгълна основа 
 
Диаграмата не е приложима при плоски покриви. 
 
2.2.7. Коефициенти за ветрово налягане по вътрешните повърхности на сгради 
Налягането от вятър по вътрешните повърхности на стените и покрива на сградите се поражда 

от проникването на въздушни потоци през: 
- комини; 
- отвори за вентилация на сградата; 
- недобре уплътнени процепи (прагове) на врати и прозорци, когато са затворени; 
- отворени врати и прозорци, например през топлите месеци на годината; 
- порите и цепнатините на материалите, изпълняващи ограждаща функция. 
 
Ветровото налягане по вътрешните повърхности на сградата може да бъде положително или 

отрицателно. Възможните посоки на натоварване са показани на фигура 2.10. 
За определяне на най-големите стойности на натоварването от вятър върху сградата, трябва да 

се вземе под внимание най - неблагоприятната комбинация от външно и вътрешно налягане, като 
последното е породено от отворени прозорци, врати или други пътища на въздушни потоци. 

Доминираща (преобладаваща) фасада на сградата е тази, по която площта на отворите (врати, 
прозорци, комини, вентилации ...) е поне 2-а пъти по - голяма от площта на отворите по всички 
останали фасади. За сгради с доминираща фасада, вътрешното налягане cpi се приема като част от 
външното налягане cpe по отворите на доминиращата фасада. 

Когато площта на отворите по доминиращата фасада е 2-а пъти по - голяма от площта на 
отворите по останалите фасади, коефициентът на вътрешно налягане cpi се определя по: 

(2.28)      cpi = 0,75.cpe  
 
Когато площта на отворите по доминиращата фасада е не по - малък от 3-и пъти площта на 

отворите по останалите фасади, коефициентът на вътрешно налягане cpi се определя чрез: 
(2.29)      cpi = 0,90.cpe  
 
Когато площта на отворите по доминиращата фасада е между 2-а или 3-и пъти площта на 

отворите по останалите фасади, може да бъде използвана линейна интерполация за определяне на 
коефициента cpi. 



д-р инж. Любомир А. Здравков 

 32 

За сгради без изявена доминираща фасада, аеродинамичния коефициент за налягане по 
вътрешните повърхности cpi може да определен по фигура 2.18, в зависимост от височината на 
сградата h, размерът и по направление на вятъра d, виж фигура 2.12 и от коефициента за степен на 
отвореност μ. 

 
фиг. 2.18 – Коефициенти за вътрешно налягане 

при равномерно разположени отвори 
 
За стойности между h/d = 0,25 и h/d = 1,0 може да се използва линейна интерполация. 
Коефициентът μ се определя чрез израза: 

(2.30)     
∑
∑ ≤

=
сградата в отвори всички на площ

0 които за отворите, на площ
μ pec

 

 
Процедурата може да се прилага при фасади и покриви на сгради със или без вътрешни 

преградни стени. 
Когато не е възможно или не е оправдано коефициентът μ да бъде определян за даден 

конкретен случай, тогава коефициентът на вътрешно налягане cpi трябва да се приема равен на по-
неблагоприятната от стойностите +0,2 и -0,3. 

Когато за поне 2-е от страните на сградата (фасади или покрив), общата площ на отворите във 
всяка от страните е над 30% от площта на страната, въздействието от вятър по вътрешните 
повърхности на сградата не трябва да се изчислява по дадените тук, в т. 2.2.7 правила. Необходимо 
е да се използват указанията за покриви на навеси и свободно стоящи стени, разгледани в стандарт 
БДС EN 1991-1-4 [9]. 

 
2.2.8. Коефициенти за ветрово налягане при свободно стоящи стени и парапети 
Стойностите на коефициентите за сумарно налягане от вятър cp,net при свободно стоящи стени и 

парапети зависят от коефициента на запълване (решетъчност) φ. При плътни стени φ = 1,0. При 
стени (парапети), които са запълнени на 80%, т.е. имат 20% отвори, φ =  0,8. Порьозните стени и 
парапети, при които φ < 0,8 трябва да се разглеждат като равнинни решетки. 

При свободно стоящите стени и парапети, коефициентите за сумарно ветрово налягане cp,net се 
задават в зависимост от зоните А, B, C и D, за които се отнасят, виж фиг. 2.19. Стойностите на 
коефициентите са посочени в Таблица 2.8. Тези стойности съответстват на посоката на кос вятър 
към стена без борд, а в случай на стена с корниз - на двете противоположни посоки, посочени на 
фигура 2.19. Базовата площ и в 2-та случая е цялата площ. 

При коефициенти на запълване 0,8 < φ < 1,0  може да се използва линейна интерполация. 
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Таблица 2.8 - Коефициент за налягане cp,net при свободно стоящи стени и парапети [9] 
Запълване Зона A B C D 

φ = 1,0 

Без обветрени 
ъгли 

l/h ≤ 3 2,3 1,4 1,2 1,2 
l/h = 5 2,9 1,8 1,4 1,2 
l/h ≥ 10 3,4 2,1 1,7 1,2 

С обветрени ъгли на 
дължина ≥ h a) 2,1 1,8 1,4 1,2 

φ = 0,8  1,2 1,2 1,2 1,2 
a)При стойности на обветрените дължини между 0,0 и h може да се използва линейна 

интерполация. 
 
Базовата (изчислителната) височина ze се приема както следва: 
- за свободно стоящи височини - ze = h; 
- за парапети в сгради - ze = h + hp, виж фигура 2.13. 

 
фиг. 2.19 - Означения на зоните при свободно стоящи стени и парапети 

 
2.2.9. Сили на триене от ветрово обтичане 
При обтичане на сградата от вятър, по нейните външните повърхности, които са успоредни или 

под малък ъгъл спрямо ветровия поток, възникват сили на триене Ffr. Техните стойности могат да 
бъдат определени по формулата: 

(2.31)     frfrepfr .).( AczqF = , 
където: 
qp(z) е стойността на скоростният напор на вятъра на изчислителната височина z, определена по 

формула (2.21); 
cfr - коефициентът на триене, определен по Таблица 2.9; 
Afr - част площта от сградата, която е успоредна на въздушния поток, виж фигура 2.20 
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Таблица 2.9 - Коефициенти на триене cfr при стени, парапети и повърхности на сгради [9] 
Повърхност Коефициент на триене cfr 

Гладка (например стомана, стъкло, загладен бетон) 0,01 
Грапава (например неравен бетон, асфалтова мушама) 0,02 
Много грапава (например рифелни, ребрести или нагънати 
покрития) 0,04 

 
Базовата височина ze се приема равна на височината на сградата h над земната повърхност, виж  

фигура 2.20. 

 
фиг. 2.20 - Базова площ при определяне на силите на триене 

 
Силите на триене Ffr от обтичане от вятър се прилагат върху базовата площ Afr. Тя се определя 

като сума от външните повърхности, които са успоредни на направлението на вятъра, на 
разстояние от наветрените ръбове или ъгли, равно на по-малката стойност от 2.b или 4.h. 

Ефектите от триенето на вятъра по обтичаните повърхности могат да бъдат пренебрегнати, 
когато общата площ на всички повърхности, които са успоредни на посоката на вятъра, е поне 4-и 
пъти по - малка от общата площ на всички външни повърхности, перпендикулярни на въздушния 
поток (по наветрената и подветрената страна на сградата). 

 
2.3. Експлоатационни натоварвания в сгради 
 
В зависимост от специфичното им използване, участъците в жилищните, обществените, 

търговските и административните сгради се разделят на следните категории: 
Категория А - Помещения за живеене или обитаване; 
Категория В - Служебни помещения; 
Категория C - Помещения, в които е възможно събиране на хора ( с изключение на описаните 

в категории А, В и D); 
Категория D - Помещения в търговски обекти 
 
Стойностите на въздействията за обособените категории в сградите са посочени в Таблица 2.10: 
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Таблица 2.10 - Временни товари върху етажните нива на многоетажни сгради [5] 

Категория участъци Равномерно разпределен товар 
qk, kN/m2 

Съсредоточен товар 
Qk, kN 

Категория A 
Подове 
Стълбища 
Балкони  

 
2,0 
3,0 
3,0 

 
2,0 
2,0 
2,0 

Категория B 3,0 2,0 
Категория C 

C1 – помещения с маси; 
C2 – помещения с фиксирани 

места за сядане; 
C3 – помещения, където не 

се ограничава движението; 
C4 – помещения с физическа 

дейност (спорт, танци); 
C5 – помещения, където е 

възможно струпване на много хора. 

 
3,0 
4,0 

 
5,0 

 
5,0 

 
7,5 

 
4,0 

Не по-малко от 4,0 
 

Не по-малко от 4,0 
 

7,0 
 

4,5 

Категория D 
D1 – магазини за търговия на 

дребно; 
D2 – универсални магазини. 

 
Не по-малко от 4,0 

 
5,0 

 
Не по-малко от 4,0 

 
Не по-малко от 5,0 

 
Когато е необходимо, за целите на проектирането стойностите на въздействията qk и Qk могат 

да бъдат увеличени за конкретен проект [4]. 
При проверките за местно натоварване, съсредоточеното натоварване Qk би трябвало да се 

отчита като самостоятелни действащо. Приема се, че съсредоточеното натоварване Qk може да 
действа в произволна точка от пода, балкона или от стълбището - върху повърхност, 
съответстваща на характера на експлоатация и формата на помещението. Натоварената 
повърхност обикновено се приема като квадратна, със страна 50 mm [4]. 

Експлоатационните натоварвания (равномерно разпределения товар kq ) върху елементите от 
междуетажните подови конструкции, виж Таблица 2.10, и върху достъпните покриви от Категория  
I , могат да се умножават с редукционния коефициент α A : 

(2.32) 0
0

5 1 0
7

α ψ= + ≤A
A. ,
A

 

с ограничението за Категории C и D: 0 6α ≥A ,  
където: 
ψ0 е коефициент за съчетание на променливи въздействия, виж Таблица 3.1. 

2
0 10=A m ; 

A  - площта, от която се предава натоварването върху разглеждания елемент от подовата 
конструкция. 

 
Участъците за складиране и за производствени дейности в сградите се делят на следните 2-е 

категории: 
Категория Е1 - Участъци в помещения, подовите конструкции на които са чувствителни към 

натрупване на стоки, включително зони за достъп; 
Категория Е2 - Участъци в помещения за производствени дейности. 
 
Стойностите на въздействията за категории Е1 и Е2 в сградите са посочени в Таблица 2.11: 
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Таблица 2.11 - Експлоатационни натоварвания върху участъците за складиране и за 
производствени дейности в сгради, БДС EN 1991-1-1:2004/NA:2010 [5] 

Категория участъци Равномерно разпределен товар 
qk, kN/m2 

Съсредоточен товар 
Qk, kN 

Категория Е1 7,5 7,0 
Категория Е2 Не по-малко от 4,0 Не по-малко от 4,0 

 
Според възможността за достъп до тях, покривите се категоризират в следните категории: 
Категория H - Покриви, които са недостъпни, освен за обичайното поддържане и ремонти; 
Категория I - Покриви, които са достъпни за използване - натоварването по тях е съгласно 

категории А до D, виж Таблица 2.10; 
Категория K - Покриви, които са достъпни за извършване на специални дейности, като 

например участъци за кацане на вертолети. 
 
Стойностите на въздействията за категория покриви  Н са посочени в Таблица 2.12: 
 
Таблица 2.12 - Минимални вертикални експлоатационни натоварвания върху покриви 

Категория Н , БДС EN 1991-1-1:2004/NA:2010 [23] 

Наклон на покрива α Равномерно разпределен товар 
qk, kN/m2 

Съсредоточен товар 
Qk, kN 

α ≤ 300 0,75 1,0 
300 ≤ α < 600 0,75.[(60 - α)/30] 1,0 

α ≥ 600 0,0 1,0 
Забележки: 
 1.  qk действа върху площ А, препоръчителната стойност за която е 10 m2. При плоски покриви с 

наклон до 7о А  може да достигне до цялата площ на покрива. 
2.  Експлоатационните товари върху покривите не трябва да се отчитат едновременно с 

въздействията от сняг и от вятър. 
 
2.4. Натоварване от особени въздействия Ad 

 
Особено е това въздействие, обикновено имащо неголяма продължителност, но със значителна 

големина, за което е малко вероятно да възникне в проектния експлоатационен срок на дадена 
конструкция [2]. В много от случаите може да се очаква, че ако не бъдат взети подходящи мерки, 
особените въздействия ще доведат до тежки последствия. 

Стратегиите при извънредни изчислителни ситуации могат да се основават на следните класове 
по степен на отговорност, както са изложени в БДС EN 1990:2003 [2]: 

- CC1 - незначителни последици от разрушаването; 
- CC2 - средно големи последици от разрушаването; 
- CC3 - много големи последици от разрушаването. 
 
Класовете по степен на отговорност (СС) са посочени в Таблица 2.13. 
 

Извънредните изчислителни ситуации при различните класове по степен на отговорност могат 
да се разглеждат по следния начин: 

- СС1 - специално обсъждане на особените въздействия не е необходимо, освен за да се 
гарантира, че препоръчаните в БДС EN 1990 до БДС EN 1999 правила за якост и устойчивост са 
спазени; 

- СС2 - в зависимост от специфичните условия на конкретната конструкция може да се приеме 
един опростен анализ чрез еквивалентен статичен модел на въздействието или да се използват 
предписаните правила за изчисляване и конструиране; 

- СС3 - трябва да се извършва проверка за конкретния случай, която да определи нивото на 
надеждността и необходимия обем на конструктивния анализ. Това може да наложи, с цел 
извършване анализ на риска, да се използват прецизни методи, такива като нелинейни модели, 
динамичен анализ, взаимодействие между натоварването и конструкцията. 
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Таблица 2.13 - Дефиниране на класове по степен на отговорност, по БДС EN 1990:2003 [2] 
Клас по 

степен на 
отговорност 

Описание на последствията Примери на сгради и строителни 
съоръжения 

СС3 Възможни са многобройни човешки 
жертви и много големи икономически 
и социални загуби или поражения 
върху околната среда 

Трибуни, обществени сгради, при 
които последствията от аварии ще 
бъдат много тежки, например 
концертни зали 

СС2 Възможни са малобройни човешки 
жертви и значителни икономически и 
социални загуби или поражения върху 
околната среда 

Жилищни и офис сгради, 
обществени сгради, при които 
последствията от аварии са по-малки, 
например административни сгради 

СС1 Възможни са малобройни човешки 
жертви и малки или пренебрежими 
икономически и социални загуби или 
поражения върху околната среда 

Селскостопански сгради, в които 
рядко влизат хора, например сгради за 
складове, оранжерии 

 
2.4.1. Пожар  
Анализът на поведението на конструкцията при пожар трябва да се базира на изчислителни 

пожарни модели, виж стандарт БДС EN 1991-1-2 [6]. Необходимо е да бъдат разгледани модели за 
поведението на носещите елементи в частност и на конструкцията като цяло при промяна на 
температурата. 

 
2.4.2. Взрив 
Възможността за експлозия трябва да се взема предвид при проектиране на всички елементи и 

части на сградите, в които гори или се регулира газ, или където се съхраняват или транспортират  
експлозивни газове или течности, отделящи избухливи пари или газове. Такива например са 
сгради на химически предприятия, жилища с газови инсталации. 

При строителните съоръжения клас СС1 не е задължително да се изследват ефектите от 
експлозия с изключение на тези, които са свързани с дадените в БДС EN 1992 до БДС EN 1999 
правила за съединенията и взаимодействието между елементите. При съоръжения от класове СС2 
или СС3, носимоспособността на ключовите елементи на конструкцията трябва да се осигурява 
като се използва анализ, базиран на модели с еквивалентно статично натоварване, или като се 
прилагат нормирани правила за изчисляване и конструиране. Като допълнение към изискванията 
за съоръжения клас СС3 - би трябвало да се извършва и динамичен анализ на конструкцията. 

 
2.4.3. Удар на превозно средство 
Въздействията от удари върху конструкцията на сгради трябва да се имат предвид когато: 
- сградите са използвани като автомобилни гаражи; 
- в сградите е разрешено движението на превозни средства или вилични повдигачи; 
- сградите са разположени в непосредствена близост до пътен или железопътен трафик. 
 
Изчислителните стойности на еквивалентните статични сили, причинени от удар на пътно 

превозно средство са посочени в т.4.3 на БДС EN 1991-1-7 [13]. 
Изчислителните стойности на особените въздействия, причинени от удари на вилични 

повдигачи, трябва да се определят, като се държи сметка за динамичните характеристики на 
виличния повдигач и конструкцията. Еквивалентни изчислителни статични сили F могат да бъдат 
използвани като алтернатива на динамичния анализ, виж  т.4.4 на БДС EN 1991-1-7 [13]. 

Изчислителните стойности на еквивалентните статични сили, причинени от удар на 
дерайлирало железопътно превозно средство, са посочени в т.4.5 на БДС EN 1991-1-7. 

 
2.4.4. Местно разрушаване на елемент, в резултат от неизвестна причина. 
Следва да се взема предвид възможността елемент от носещата конструкция да получи местни 

повреди, като причините за това могат да бъдат най-разнообразни. Например - изрязване на част 
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от сечението на подова греда за да се прокара някаква инсталация. Или пък премахване на част от, 
виж фиг. 2.21, или на цяла вертикална връзка, за да се осигури необходимо пространство за нов 
транспортен поток. 

 
фиг. 2.21 - Вертикална връзка с отрязан диагонален прът 

 
2.5. Натоварване от сеизмични въздействия AEd 
 
Сеизмично е това въздействие, което се поражда в резултат на причинени от земетресение 

движения на земната основа. По своята природа, сеизмичните въздействия върху строителните 
конструкции са инерционни въздействия.  

Хоризонталното сеизмично въздействие е описано с две ортогонални компоненти, приети като 
независими и представени чрез един и същи спектър на реагиране. 

За трите компоненти на сеизмичното въздействие могат да се приемат една или по-вече 
алтернативни форми на спектъра на реагиране, в зависимост от сеизмичните източници и техните 
магнитуди. 

Когато земетресенията, засягащи даден район, са предизвикани от много различни източници, 
би трябвало да се вземе под внимание възможността да се използва по-вече от една форма на 
спектрите, за да може изчислителното сеизмично въздействие да се представи по подходящ начин. 
При такива обстоятелства е нормално да се изискват различни стойности на ag за всеки спектър на 
реагиране и всяко земетресение. 

 
2.5.1. Еластичен спектър на реагиране за хоризонтални сили при линеен анализ 
Еластичният спектър на реагиране Se(T) за хоризонталните компоненти на сеизмичното 

въздействие би могъл да бъде определен чрез изразите по - долу [26]: 

(2.33)  ( ) ( )







−+= 1η.5,2.1..

B
ge T

TSaTS    при 0 ≤ T ≤ TB 

(2.34)  ( ) η.5,2..ge SaTS =     при TB ≤ T ≤ TC 

(2.35)  ( ) 



=

T
TSaTS Cη..5,2..ge    при TC ≤ T ≤ TD 

(2.36)  ( ) 



= 2ge

.η..5,2..
T

TTSaTS DC    при TD ≤ T ≤ 4 sec, 

където: 
Т е периодът на свободни трептения на линейна система с една степен на свобода; 
S - коефициент на почвата; 
TB - долната граница на периода на участъка с постоянно спектрално ускорение; 
TC - горната граница на периода на участъка с постоянно спектрално ускорение; 
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TD - стойността, определяща началото на участъка от спектъра с постоянно преместване; 
η - корекционен коефициент за затихване, с референтна стойност η =  1,0 при 5 % от критичното 

вискозно затихване; 
ag = γI.agr - изчислителното ускорение на земна основа тип А, където: 

γI е коефициент на значимост, определен от Таблица 2.14, в зависимост от класа на 
значимост на съоръжението; 

agr - референтното максимално ускорение на земна основа тип А, [m/s2] 
 
Стойността на корекционния коефициент за затихване η може да бъде определен по формулата: 

(2.37)    55,0
ξ5

10η ≥
+

= , 

където: 
ξ е коефициентът на вискозно затихване на конструкцията, изразен в проценти от критичното 

затихване. 
 
Сградите и съоръженията се класифицират в 4-и класа на значимост, в зависимост от: 
- последствията от тяхното пълно разрушаване върху човешкия живот; 
- значимостта им за обществената безопасност и гражданска защита в периода непосредствено 

след земетресението; 
- социалните и икономическите последствия от разрушаването на сградата / съоръжението. 
 
Коефициентите на значимост γI за съответните класове на значимост за сгради, съгласно 

националното приложение към стандарт EN 1998-1 се приемат, както следва: 
 
Таблица 2.14 - Стойности на коефициента на значимост γI , БДС EN 1998-1/NA:2010 [27] 

Клас на 
значимост I II III IV 

Коефициент 
на значимост - γI 

0,8 1,0 1,2 1,4 

 
Критериите за различните класове на значимост са посочени в Таблица 2.15. 
 
Таблица 2.15 - Класове на значимост на сгради, БДС EN 1998-1:2005 [26] 

Клас на 
значимост Сгради 

I Сгради с малка значимост за обществената безопасност, например 
селскостопански сгради и др. 

II Обикновени сгради, непринадлежащи към другите категории 

III 
Сгради, чиято сеизмична носеща способност е от значение от гледна точка 

на последиците от пълно разрушаване, например училища, зали, културни 
институции и др. 

IV 
Сгради, чиято цялост по време на земетресения е от жизнено значение за 

защита на населението, например болници, противопожарна охрана, 
електроцентрали 

 
За сгради, които са клас на значимост II, коефициентът на значимост γI = 1,0. 
 
Стойностите на периодите TB, TC и TD и на почвения коефициент S, описващи формата на 

еластичния спектър на реагиране, зависят от типа на земната основа. За спектър Вид 1 са посочени 
в Таблица 2.16. 

Тук следва да се подчертае, че в базовия европейски стандарт EN 1998-1 [26], стойностите на 
параметъра S за земна основа тип D и E са значително по - високи. 
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Таблица 2.16 – Стойности на параметрите S, TB, TC, TD, БДС EN 1998-1/NA:2012 [27] 
Тип на земна основа S TB, [s] TC, [s] TD, [s] 

A 1,00 0,10 0,3 2,00 
B 1,30 0,10 0,4 2,00 
C 1,20 0,10 0,5 2,00 
D 1,00 0,10 0,6 2,00 
E 1,20 0,10 0,5 2,00 

 
За част от Северна България, в допълнение към спектрите, описани в Tаблица 2.16, се прилагат 

и спектри на реагиране Вид 3, характерни за огнище Вранча.  
Стойности на параметрите S, TB, TC, TD , описващи еластичните спектри на реагиране от Вид 3 

са посочени в Tаблица 2.17. 
 

Таблица 2.17 – Стойности на параметрите S, TB, TC, TD , описващи еластичните спектри на 
реагиране, Вид 3 (сеизмично огнище Вранча), БДС EN 1998-1/NA:2010 [27] 

Тип на земна основа S TB, [s] TC, [s] TD, [s] 
Всички 1,00 0,20 1,0 2,00 

Територията на България, на която е необходимо да се извършва проверка за сеизмични 
въздействия от огнище Вранча, се отбелязва на картата на сеизмичното райониране и включва 
като минимум територията, отбелязана в Таблица 2.18. 

 
Таблица 2.18 – Географски координати на зоната, в която е необходима проверка със 

спектри на реагиране, Вид 3 (сеизмично огнище Вранча), БДС EN 1998-1/NA:2010 [27] 
Tочка λo, NS φo, EW 

 

Т1 43,60 24,40 
Т2 43,60 25,75 
Т3 44,00 26,25 
Т4 44,00 28,30 
Т5 43,20 28,30 
Т6 43,20 27,90 
T7 42,70 27,90 
T8 42,70 25,70 
T9 43,20 25,70 
T10 43,20 24,40 

 
Схемата за класификация на земната основа, отчитаща геоложката структура в дълбочина, е 

дадена в следващата Таблица 2.19: 
 

Таблица 2.19 - Типове земна основа по БДС EN 1998-1/NA:2010 [27] 

Тип 
земна 
основа 

Описание на почвения профил 
Показатели 

vs,30 
[m/s] 

NSPT 
[удари/30 cm] 

CU 
[kPa] 

A 
Скала или други скални образувания, 
включваща най-много 5 m по-слаби 
повърхностни видове 

> 800 - - 

B 

Много плътни пясъци, чакъли или много 
твърда глина с мощност няколко десетки 
метра, характеризиращи се с нарастващи 
почвени показатели в дълбочина 

360÷800 > 50 > 250 

C 

Мощни депозити от плътни до средно плътни 
пясъци, чакъли или твърдо-пластична глина с 
мощност от няколко десетки до стотици 
метри 

180÷360 15÷50 70÷250 
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D 

Депозити от рохки до средноплътни 
несвързани почви (със или без свързани в тях 
прослойки) или депозити от предимно меки 
до твърдо-пластични  свързани почви 

 
< 180 

 
< 15 

 
< 70 

E 
Почвени профили, изградени от пластове тип 
C или D, и с мощност от 5 до 20 m, лежащи 
върху корава основа с vs > 800 m/s 

   

 
2.5.2. Еластичен спектър на реагиране за вертикална компонента 
Вертикалната компонента на сеизмичното въздействие трябва да се представи с еластичен 

спектър на реагиране Sve(T), определен чрез изразите по-долу: 

(2.38)  ( ) ( )
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T
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където: 
avg е изчислителното ускорение на земната основа във вертикално направление, [m/s2] 
 
Параметрите avg /ag, TB, TC и TD, определящи приетата форма на еластичния спектър на 

реагиране за вертикалната компонента на сеизмичното въздействие, са посочени в Tаблица 2.20 за 
спектри Вид 1, и в Tаблица 2.21 - за спектри Вид 3. 

 
Tаблица 2.20 - Приети стойности на параметрите, описващи еластичен спектър на реагиране за 

вертикалната компонента на спектър Вид 1, БДС EN 1998-1/NA:2010 [27] 
Спектър avg /ag TB, [s] TC, [s] TD, [s] 

Вид 1 0,85 0,1 0,4 2,0 
 
Tаблица 2.21 - Приети стойности на параметрите, описващи еластичен спектър на реагиране за 

вертикалната компонента на спектър Вид 3 , БДС EN 1998-1/NA:2010 
Спектър avg /ag TB, [s] TC, [s] TD, [s] 

Вид 3 0,85 0,2 0,6 2,0 
 
Спектрите на реагиране за земна основа тип Е се определят след извършване на допълнителен 

анализ, например микрорайониране. 
 

2.5.3. Изчислителен спектър на реагиране за хоризонтални сили при линеен анализ 
Способността на конструктивните системи да се съпротивляват в нелинейната област на 

инерционните сили, породени от сеизмичното движение на земната основа, позволява по принцип 
те да се проектират с по - малки сили от тези, които съответстват на еластичното им реагиране. За 
коректното определяне на сеизмичните усилия в конструкцията са възможни следните подходи: 

- нелинеен анализ на конструкцията - процес, изискващ специализиран софтуер и задълбочени 
познания от страна на проектантите; 

- линеен анализ на конструкцията, основан на редуциран еластичен спектър на реагиране, 
наричан още „изчислителен спектър”. Редуцирането на спектъра е спектъра е извършено чрез 
въвеждане на параметъра q, наречен коефициент на поведение. 

Коефициентът на поведение q е приблизително равен на отношението на сеизмичните сили, 
които строителната конструкция би получила, ако поведението и е напълно еластично с 5 % 
вискозно затихване, към сеизмичните сили, които могат да се използват при проектирането с 
общоприетия модел за линеен анализ, осигуряващ все още задоволително поведение на 
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конструкцията [27]. Стойността на q може да бъде различна за различните хоризонтални 
направления на конструкцията, но класификацията за дуктилност, виж Tаблица 2.22, трябва да 
бъде една и съща за всички хоризонтални направления. 

За хоризонталната компонента на сеизмичното въздействие, изчислителният спектър Sd(T) се 
определя чрез изразите по - долу [26]:  
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където: 
ag е проектното хоризонтално сеизмично ускорение, m/s2; 
S - коефициент на почвата; 
Т - периодът на свободни трептения на линейна система с една степен на свобода; 
β = 0,2 – минималната стойност на изчислителния спектър на реагиране. 
q - коефициент на поведение при сеизмично въздействие, виж т. 2.6.5 
 
Стойностите на параметрите S, TB, TC, TD , описващи изчислителните спектри на реагиране от 

Вид 1, са посочени в Таблица 2.16. 
За част от Северна България, намираща се в границите, посочени в Таблица 2.18, в допълнение 

към изчислителните спектри, описани чрез изрази (2.42) ÷ (2.45), се прилагат и спектри на 
реагиране Вид 3, характерни за огнище Вранча.  

Стойности на параметрите S, TB, TC, TD , описващи изчислителните спектри на реагиране от Вид 
3, са посочени в Tаблица 2.17. 

 
2.5.4. Изчислителен спектър на реагиране за вертикални сили при линеен анализ 
Изчислителният спектър за вертикалната компонента на сеизмичното въздействие е базиран на 

изрази (2.42) ÷ (2.45), в които следва да се използва изчислителното ускорение на земната основа 
във вертикално направление avg вместо ag, а коефициентът, отчитащ вида на почвите S = 1,0 : 

(2.42)  ( ) 
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Параметрите avg /ag, TB, TC и TD, определящи приетата форма на  изчислителния спектър на 

реагиране за вертикалната компонента на сеизмичното въздействие, са посочени в Tаблица 2.20 за 
спектри Вид 1, и в Tаблица 2.21 - за спектри Вид 3. 
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Коефициентът на поведение q за вертикалната компонента на сеизмичното въздействие по 
принцип следва да се приема не по-голям от 1,5 за всякакви материали и конструктивни системи. 

 
2.5.5. Концепции за проектиране и референтни стойности на коефициента на поведение q 
Стоманените носещи конструкции на сгради трябва да бъдат проектирани за сеизмични 

въздействия по една от следните концепции, виж Tаблица 2.22: 
- концепция а) - ниско дисипативно конструктивно поведение; 
- концепция b) - дисипативно конструктивно поведение. 
 
Tаблица 2.22 - Класове на дуктилност и горни граници на коефициента на поведение q в 

зависимост от концепцията за проектиране за сеизмично въздействие 

Концепция за проектиране Клас на 
дуктилност 

Референтни стойности на 
коефициента на поведение q 

концепция а) 
Ниско дисипативно конструктивно 
поведение 

DCL (Нисък) q ≤ 1,5 

концепция b) 
Дисипативно конструктивно 
поведение 

DCM (Среден) 
1,5 < q ≤ 4 

ограничени също от стойностите, 
посочени в Таблица 2.23 

DCH (Висок) ограничени само от стойностите, 
посочени в Таблица 2.23 

 
При проектиране на сградата съгласно концепция а), усилията от сеизмичното въздействие 

могат да бъдат определени чрез използване на глобален еластичен анализ, без да се взема под 
внимание нелинейното поведение на материала. При използване на определения по-горе  
изчислителен спектър на реагиране, коефициентът на поведение може да се вземе с референтни 
стойности q ≤ 1,5. В случай на нерегулярност по височина, коефициентът на поведение q трябва да 
се коригира (намали), но не е необходимо да е по-малък от 1,5. 

При проектиране на сградата съгласно концепция а), носимоспособността на елементите и на 
съединенията трябва да се определи съгласно указанията на БДС EN 1993, без каквито и да са 
допълнителни изисквания. 

Според стандарт БДС EN 1998-1:2005 [26], за сгради, които не са сеизмично изолирани в 
основата, проектирането съгласно концепция а) се препоръчва само при случаи на ниска 
сеизмичност. За ниска сеизмичност се смята тази, при която изчислителното ускорение на земната 
основа тип А е не по - голямо от ag ≤ 0,08.g (0,78 m/s2). На територията на България няма зони, 
които да се класифицират като зони с “ниска сеизмичност” [27]. 

При проектиране на сградата съгласно концепция b) се отчита способността на части от 
конструкцията, обособени в дисипативни зони, да се съпротивляват на сеизмичните въздействия 
чрез нееластично поведение. При използване на определения по-горе  изчислителен спектър на 
реагиране, коефициентът на поведение може да се вземе с референтни стойности q > 1,5. Горната 
граница на стойността на q зависи от класа на дуктилност (DCM или DCH) и вида на 
конструкцията. Класовете на дуктилност DCM и DCH, виж Таблица 2.22, съответстват на 
завишената способност на елементи в конструкцията да разсейват енергия чрез пластични 
механизми. 

 
Коефициентът на поведение q, въведен в т.2.5.3, отчита капацитета на конструкцията да 

разсейва енергия. За регулярни конструктивни схеми може да се приеме, че коефициентът на 
поведение q е равен на горните граници на референтните стойности, посочени в Таблица 2.23.  

В случай, че сградата е нерегулярна по височина, посочените в Таблица 2.23 горни гранични 
стойности на коефициента на поведение q, трябва да бъдат намалени с 20%. 

За сгради, регулярни в план, могат да се използват посочените на фигури 2.22 ÷ 2.28 
приблизителни стойности на отношението α u / α1, ако не са правени по-точни изчисления за 
определяне на αu / α1. 
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Таблица 2.23 - Горна граница на референтните стойности на коефициента на поведение q за 
регулярни по височина системи, БДС EN 1998-1:2005 [26] 

Вид на конструкцията Клас на дуктилност 
DCM (Среден) DCH (Висок) 

а) Рамки, виж фиг. 2.21 4 5.αu / α1 
б) Рамки с центрично включени връзки 

- диагонални връзки, виж фиг. 2.22 
- V-връзки, виж фиг. 2.23 

 
4 
2 

 
4 

2,5 
в) рамки с нецентрично включени връзки, виж фиг. 2.24 4 5.αu / α1 
г) конструкции обърнато махало, виж фиг. 2.25 2 2.αu / α1 
д) рамки, комбинирани с центрично включени връзки, виж 
фиг. 2.26 4 4.αu / α1 

е) рамки, комбинирани с пълнежни стени, виж фиг. 2.27 
- несвързани към рамката бетонни или тухлени стени, в 
контакт с рамката; 
- изолирани от рамката пълнежни стени 

 
2 
 
4 

 
2 
 

5.αu / α1 
където: 
αu е стойността, с която е умножено хоризонталното изчислително сеизмично натоварване, за 

да се образуват пластични стави в голям брой от сеченията, достатъчни за проявяване на цялостна 
нестабилност на конструкцията. Всички други изчислителни натоварвания остават постоянни. 

Коефициентът αu може да се определи от статичен нелинеен (pushover) глобален анализ; 
α1 - стойността, с която е умножено хоризонталното изчислително сеизмично натоварване, за да 

се достигне за първи път до носимоспосбността на огъване при пластифициране на който и да е 
елемент на конструкцията. Всички други изчислителни натоварвания остават постоянни. 

 
За сгради, които не са регулярни в план, приблизителната стойност на отношението α u / α1, 

която може да се използва, когато не са правени по-точни изчисления за определянето му, е равна 
на средната стойност на (а) 1,0 и на (б) стойността, посочена на фигури 2.22 ÷ 2.28. 

Допускат се по-високи от посочените по-горе приблизителни стойности за отношението на 
αu/α1, при условие, че тези стойности са потвърдени чрез извършване на нелинеен статичен 
(pushover) глобален анализ. 

Максималната стойност на отношението α u / α1, която може да се използва при проектиране на 
стоманени строителни конструкции, е α u / α1 ≤ 1,6 , дори ако проведеният нелинеен статичен 
(pushover) глобален анализ показва по-високи възможни стойности. 

Когато конструктивната система или класифицирането за регулярност на сградата във 
вертикалната равнина са различни в различните хоризонтални направления, стойността на 
коефициента на поведение q също може да бъде различна, но е необходимо класът на дуктилност, 
разглеждан в Таблица 2.22 да бъде еднакъв и за 2-те направления на сградата. 

 
2.5.6. Видове конструктивни схеми, съпротивляващи се на сеизмичните въздействия 
Стоманените конструкции на сградите следва да бъдат отнесени към една от посочените по-

долу конструктивни схеми, съгласно начина им на понасяне на сеизмичните сили: 
а) рамки - хоризонталните сеизмични сили се поемат главно от елементи, които работят 

основно на огъване, виж фиг. 2.22. 

 
фиг. 2.22 - Рамки с дисипативни зони в гредите и в основата на колоните 
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б) рамки с центрично включени диагонални връзки, виж фиг. 2.23 - хоризонталните сеизмични 

сили се поемат от диагоналите на връзката, които работят на опън. Натисковите диагонали се 
пренебрегват.  

 
фиг. 2.23 - Рамки с центрично включени диагонални връзки 

(дисипативни зони само в опънатите диагонали) 
 
в) рамки с центрично включени V - връзки, виж фиг. 2.24 - хоризонталните сеизмични сили се 

понасят от опънатите и натиснатите диагонали на вертикалната връзка. Пресечната точка тези 
диагонали е върху хоризонтален елемент, който е непрекъснат. 

 
фиг. 2.24 - Рамки с центрично включени V - връзки 

(дисипативни зони в опънатите и натиснатите диагонали) 
 
г) рамки с нецентрично включени връзки - хоризонталните сеизмични сили се поемат главно от 

осово натоварени елементи, но които са ексцентрично включени така, че да е възможно 
разсейване на енергия в сеизмични свързващи елементи, чрез тяхното циклично огъване и/ или 
циклично срязване, виж фиг. 2.25. 

За рамки с нецентрично включени връзки трябва да се използва такава конфигурация на 
връзките, която да осигурява всички свързващи елементи да бъдат активни. 

 
фиг. 2.25 - Рамки с нецентрично включени връзки 

(дисипативни зони в свързващите елементи, работещи на огъване и срязване) 
 

д) конструктивни системи тип "обърнато махало" - дисипативните зони са разположени главно 
в основите на колоните, виж фиг. 2.26. 
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фиг. 2.26 - Конструктивна система "обърнато махало" 

а) дисипативни зони в основата на колоната 
б) дисипативни зони в колоните 

 
Конструктивните системи тип „обърнато махало” могат да се разглеждат като рамки, работещи 

предимно на огъване, ако са изпълнени следните условия: 
- поемащите сеизмичното въздействие конструкции имат по-вече от една колона във всяка 

конструктивна равнина; 
- за всяка колона е изпълнено неравенство (2.46), което ограничава осовата сила в елементите. 
 
е) рамки, комбинирани с центрично включени диагонални връзки - хоризонталните сеизмични 

сили се поемат главно от осово натоварени елементи на връзките, но които са подпомогнати от 
елементите на рамките, работещи предимно на огъване, виж фиг. 2.27. 

 
фиг. 2.27 - Рамки, комбинирани с центрично включени диагонални връзки 

(дисипативни зони са опънатите диагонали и елементите на рамката) 
 
ж) рамки, комбинирани с пълнежни стени, виж фиг. 2.28. 

 
фиг. 2.28 - Рамки, комбинирани с пълнежни стени 

(дисипативни зони в гредите и в основата на колоните) 
 
Сеизмичните сили се понасят главно от пълнежните стени. 
 
Рамки, комбинирани с К-връзки към колоните, виж фиг. 2.29 - при този тип конструктивни 

системи пресечната точка на диагоналите е в колона. 
Такъв тип системи не се допускат при строителство в сеизмични райони 
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фиг. 2.29 - Рамки, комбинирани с К-връзки към колоните 

 
Дисипативните зони в рамките трябва да бъдат концентрирани основно в пластични стави в 

гредите или във възлите греда - колона, виж фиг. 2.22, така че разсейването на сеизмичната 
енергия да се осъществява чрез циклично огъване. Дисипативните зони в рамките могат да бъдат 
разположени и в следните зони на колоните: 

- в основата на рамката; 
- в горния край на колоните на последния етаж на многоетажни сгради; 
- в 2-та края на колоните на едноетажни сгради, при които е изпълнено условието: 

(2.46)     3,0
Rdpl,

Ed <
N
N , 

където: 
NEd e изчислителната стойност на осовото усилие в колоната при изчислителна сеизмична 

ситуация; 
Npl,Rd - изчислителната носимоспособност на сечението на колоната по нормални напрежения, 

при провлачане на цялото сечение. Може да бъде определена по формула (А.2) 
 
2.5.7. Критерии за регулярност на сградите 
За целите на сеизмичното проектиране, строителните конструкции се класифицират на 

регулярни и нерегулярни. Това класифициране оказва влияние върху следните параметри на  
проектирането на сградите и съоръженията за сеизмичното въздействие: 

- използван изчислителен модел за сеизмичен анализ - равнинен (опростен) или пространствен; 
- използван метод за анализ - опростен спектрален анализ (метод на хоризонталните сили) или 

модален; 
- стойността на коефициента на поведение q , която трябва да бъде намалена за сгради, които са 

нерегулярни по височина и / или в план. 
 
При отчитане на нерегулярността на конструкцията върху анализа и проектирането, отделно се 

разглеждат характеристиките за регулярност на сградата по височина и в план, виж Таблица 2.24. 
 
Таблица 2.24 - Следствия от регулярността на сградата върху сеизмичния анализ и 

проектиране, БДС EN 1998-1:2005 [26] 
Регулярност Допустимо опростяване Коефициент на 

поведение (за линеен 
анализ) в план по височина модел линейно - еластичен 

анализ 
ДА ДА равнинен хоризонтална сила а) по задание 
ДА НЕ равнинен модален намален 
НЕ ДА пространствен б) хоризонтална сила а) по задание 
НЕ НЕ пространствен модален намален 

а) когато необходимите условия за извършване сеизмичен на анализ на конструкцията чрез 
метод на хоризонталните сили са удовлетворени, виж т.4.3.3.2.1(2) на БДС EN 1998-1:2005 [26] 

б) при специфичните условия, посочени в т.4.3.3.1(8) на БДС EN 1998-1:2005 [26], може да се 
използва отделен равнинен модел във всяко хоризонтално направление. 
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За нерегулярни по височина сгради, намалените стойности на коефициента на поведение q се 
получават, като приетите горни гранични стойности, посочени в Таблица 2.23, се умножат по 0,8. 

 
а) критерии за регулярност в план 
За да се категоризира една сграда като регулярна в план, тя трябва да удовлетворява всички 

условия, изброени по - долу: 
- коравината на конструкцията на сградата за хоризонтални товари и разпределението на масите 

трябва да бъде приблизително симетрично в план спрямо 2-е взаимно перпендикулярни оси; 
- конфигурацията на сградата в план следва да бъде компактна, т.е. всеки етаж трябва да бъде 

ограничен от полигонална изпъкнала линия.  
Когато съществуват отстъпи в план (вътрешни ъгли или ниши), регулярността в план може да 

се счита за удовлетворена, когато едновременно са изпълнени условията: 
тези отстъпи на засягат коравината на плочата в план; 
за всеки отстъп площта между контурите на плочата и изпъкналата полигонална линия, 

обхващаща плочата, не превишава 5 % от площта на плочата; 
 
- коравината на подовите конструкции в тяхната равнина трябва да е достатъчно голяма в 

сравнение с коравината на вертикалните конструктивни елементи, така че деформациите в 
подовата конструкция да имат малко влияние върху разпределението на силите между 
вертикалните конструктивни елементи. L, C, I, X и Н форми в план трябва да бъдат внимателно 
изследвани, особено що се отнася до коравината на страничните части. Тяхната коравина трябва 
да бъде сравнима с тази на централната част, за да се удовлетвори условието за корава диафрагма. 

- отношението на най-големия Lmax и най-малкия размер  Lmin, измерени в ортогонални 
направления, трябва да удовлетворяват неравенството λ = Lmax / Lmin ≤ 4; 

- на всяко ниво и за всяко направление х и у, ексцентрицитетът на конструкцията е0 и радиусът 
на усукване r трябва да удовлетворяват 2-те условия по-долу, представени за направление у: 

(2.47)     x0x .30,0 re ≤  
(2.48)     sx lr ≥ , 
където: 
е0х е разстоянието между центъра на коравина и центъра на масата, измерени по направление х, 

което е перпендикулярно на разглежданото направление при анализа; 
rx - квадратният корен на отношението на коравината на усукване на сградата към 

транслационната коравина по направление у; 
ls - инерционният радиус на масата на подовата конструкция в план. Определя се като квадратен 

корен на отношението (а) / (б), където: 
(а) е полярния инерционен момент на масата на подовата конструкция в план спрямо центъра 

на масата на подовата конструкция; 
(б) е масата на подовата конструкция. 
 
Определения за център на коравина и радиус на усукване са дадени по-долу: 
- центърът на коравина при едноетажни сгради се определя като център на коравина за 

хоризонтални премествания на всички главни носещи елементи. Радиусът на усукване r се 
определя като корен квадратен на отношението на глобалната коравина на усукване спрямо 
центъра на коравина и глобалната коравина на хоризонтални премествания в едно направление, 
като следва да се вземат под внимание всички главни носещи елементи в това направление; 

- при многоетажни сгради е възможно само приблизително определяне на центъра на коравина 
и радиуса на усукване. За класифициране на конструктивната регулярност в план виж 
предписанията, посочени в стандарт БДС EN 1998-1:2005 [26]; 

- в рамкови системи и в системи със стройно стени с преобладаващи деформации на огъване, 
положението на центровете на коравина и радиусът на усукване за всички етажи може да се 
изчислят така, както се изчисляват инерционните моменти на напречните сечения на вертикалните 
елементи. Ако освен деформации на огъване, напречните деформации също са съществени, те 
могат да се отчетат, като се използва еквивалентен инерционен момент на напречното сечение. 

 
б) критерии за регулярност по височина 
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За да се категоризира една сграда като регулярна по височина, тя трябва да удовлетворява 
всички условия, изброени по - долу: 

- всички конструктивни системи, поемащи хоризонтални натоварвания, като ядра, шайби или 
рамки, трябва да преминават без прекъсване от фундаментите до върха на сградата, или ако има 
отстъпи на различни височини - до върха на съответната зона на сградата; 

- коравините и масите на отделните етажи трябва да се запазят постоянни или да намаляват 
постепенно, без резки промени, от основата към върха на сградата; 

- в сгради с рамкови конструкции, отношението на действителната етажна носимоспособност 
към необходимата от анализа не трябва да се променя несъразмерно между съседните етажи; 

- при наличие на отстъпи се прилагат следните допълнителни условия: 
(а) при последователни отстъпи със запазване на осовата симетрия, отстъпът на всеки етаж не 

трябва да бъде по-голям от 20% от предишния размер в план в направлението на отстъпа, виж фиг. 
2.30 - а) и б); 

(б) при единичен отстъп в обхвата на долните 15% от общата височина на главната 
конструктивна система, отстъпът не трябва да бъде по-голям от 50% от предишния размер в план, 
виж фиг. 2.30 - в). В този случай конструкцията на долната зона в рамките на периметъра на 
вертикалната проекция на горните етажи трябва да бъде проектирана така, че да може да издържа 
най-малко 75% от хоризонталните срязващи сили, които биха възникнали в тази зона в подобна 
сграда, без уширението в долната част; 

(в) когато отстъпите не са симетрични, във всяка фасада сумата от отстъпите на всички етажи 
не трябва да бъде по-голяма от 30% от размера в план на партерния етаж над фундамента или над 
горния край на коравия сутерен. Отделните отстъпи не трябва да бъдат по-големи от 10% от 
предишния размер в план, виж фиг. 2.30 - г). 

 
фиг. 2.30 - Критерии за регулярност на сгради по височина, имащи отстъпи 

 
2.5.8. Маси в сградата, участващи в сеизмичния анализ 
Инерционните сили, породени от изчислителното сеизмично въздействие, трябва да се 

изчисляват като се вземе предвид наличността на масите, които са свързани с гравитачните 
товари, съгласно следното съчетание на товарите: 
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(2.49)    ∑ ∑
≥ ≥

+
1 1

ik,iE,jk, .ψ
j i

QG , 

където: 
Gk,j – характеристичната стойност на постоянното въздействие j; 
Qk,i – характеристичната стойност на съпътстващото променливо въздействие i ; 
ψE,i - коефициент за съчетание на временно въздействие. Определя се чрез израза: 
 (2.50)    i2,iE, .ψψ ϕ= , 
в която: 
φ е коефициент, определян от Таблица 2.25 
ψ2,i – коефициент за получаване на квазипостоянна стойност на променливо въздействие, 

определена съгласно Таблица 3.1. 
 
Таблица 2.25 – Стойности на коефициентите φ при сгради по БДС EN 1998-1/NA:2010 [27] 

Вид на временното 
натоварване Етаж φ 

Категории А, B, C* 
Покрив 
Етажи с взаимно зависимо обитаване  
Независимо обитавани етажи 

1,0 
0,8 
0,5 

Категории D, E, F* 
и архиви 

 1,0 

*Категориите А ÷ F са посочени в т. 2.3 
 
Счита се, че етажи с взаимно зависимо обитаване са тези, които имат един собственик и/ или 

ползвателят им е един и същ. 
Независимо обитавани етажи са тези, които имат различни собственици и/ или ползвателите им 

са различни. 
 
Коефициентите на съчетание ψE,i вземат под внимание вероятността временните товари Qk,i да 

не действат върху цялата конструкция по време на земетресението. Тези коефициенти могат също 
да отчетат намаленото участие на масите при движението на конструкцията, което се дължи на 
гъвкавите връзки между тях. 

 
За да се отчетат неточностите в разположението на масите и пространственото изменение на 

сеизмичното движение, изчисленият център на масите всеки етаж i трябва да се разглежда като 
изместен от неговото номинално положение във всяко направление с един допълнителен случаен 
ексцентрицитет, определян чрез израза: 

(2.51)    iai .05,0 Le ±= , 
където: 
eai e случайният ексцентрицитет на етажната маса i от нейното номинално положение в едно и 

също направление на всички подови конструкции; 
Li - размерът на подовата конструкция в направление, перпендикулярно на сеизмичните сили. 
 
2.5.9. Комбиниране на усилията от отделните компоненти на сеизмичното въздействие 
а) хоризонтални компоненти на сеизмичното въздействие 
Според стандарт БДС EN 1998-1:2005 [26], хоризонталните компоненти на сеизмичното 

въздействие трябва да се разглеждат като едновременно действащи. Комбинирането на 
хоризонталните компоненти може да се извърши както следва: 

- реагирането на конструкцията трябва да се изчисли за всяка компонента поотделно, като се 
прилагат правилата за комбиниране на реагиране по форми; 

- максималната стойност на всеки ефект от въздействието върху конструкцията вследствие на 
2-те хоризонтални компоненти ЕEdx и EEdy на сеизмичното въздействие може да се определи чрез 
корен квадратен от сумата от квадратите на ефектите от всяка хоризонтална компонента, т.е. : 

(2.52)    2
Edy

2
EdxEd EEE += , 

където: 
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ЕEdx e изчислителният ефект от приложеното сеизмично въздействие по направление на 
избраната хоризонтална ос х на конструкцията; 
EEdy - изчислителният ефект от приложеното сеизмично въздействие по направление на 
избраната хоризонтална ос y на конструкцията. 
 
Определянето на максималната стойност на всеки ефект от въздействието върху конструкцията 

съгласно формула (2.52) обикновено е в посока на сигурността за вероятните стойности на други 
ефекти от въздействието, действащи в един и същи момент с максималната си стойност. 

Като алтернатива на посочения по - горе метод за определяне на ЕEd, ефектите на въздействието 
в следствие на комбинирането на хоризонталните компоненти на сеизмичното въздействие могат 
да се изчислят, като се използват 2-те комбинации по - долу: 

(2.53)    EdyEdx .30,0"" EE +  
(2.54)    EdxEdy .30,0"" EE + , 
където: 
“+” означава „да се комбинира със”. 
 
Знакът на всяка компонента в горните комбинации трябва да се вземе такъв, че да бъде най - 
неблагоприятен за разглеждания ефект. 
 
За сгради, удовлетворяващи критериите за регулярност в план, при които шайбите или 

независимите системи с вертикални връзки по 2-те главни хоризонтални направления са 
единствените главни носещи елементи за сеизмични сили, може да се приеме сеизмичното 
въздействие да действа поотделно по направление на 2-те глави взаимноперпендикулярни 
хоризонтални оси на конструкцията. 

 
б) вертикални компоненти на сеизмичното въздействие 
Когато изчислителното ускорение на земната основа във вертикално направление avg > 0,25.g , 

вертикалната компонента на сеизмичната компонента са взема под внимание в следните случаи: 
- за хоризонтални или почти хоризонтални конструктивни елементи с отвор 20 m или по-вече; 
- за хоризонтални или почти хоризонтални конзоли, по - дълги от 5 m; 
- за хоризонтални или почти хоризонтални предварително напрегнати елементи; 
- за греди с насадени върху тях колони; 
- в сгради със сеизмична изолация в основата. 
 
Когато вертикалната компонента на сеизмичното въздействие оказва влияние върху 

изследваните елементи, комбинирането на ефектите от сеизмичните въздействия може да се 
определя по правилата, показани по-горе, в т.2.5.9 - а), разширени до 3-и компонента на 
сеизмичното въздействие. 

Като алтернатива, 3-те комбинации по - долу могат да се използват за изчисляване на ефектите 
от сеизмичното въздействие: 

(2.55)    EdzEdyEdx .30,0"".30,0"" EEE ++  
(2.56)    EdzEdyEdx .30,0"""".30,0 EEE ++  
(2.57)    EdzEdyEdx "".30,0"".30,0 EEE ++  
където: 
“+” означава „да се комбинира със”. 
ЕEdz e изчислителният ефект от приложеното сеизмично въздействие по направление на 

избраната вертикална ос z на конструкцията. 
 
2.6. Натоварване по време на строителство 
 
При проектиране на строителни съоръжения би следвало да се отчитат и товари от строителни 

дейности Qc. Те могат да участват в подходящи изчислителни ситуации като единично 
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променливо въздействие или когато е целесъобразно, различни видове натоварване от строителни 
дейности могат да се обединят и прилагат като самостоятелно променливо въздействие. 

Ако е целесъобразно, единичното въздействие от строителна дейност и/ или обединените 
такива би следвало да се разглеждат като едновременно действащи с други видове натоварвания. 

Натоварването от строителен персонал с ръчни инструменти по време на изграждането на 
сградите може да се представи като равномерно разпределено натоварване qca, което се прилага 
така, че да се получат най-неблагоприятни ефекти. Съгласно стандарт БДС EN 1991-1-6 [12], 
препоръчителната стойност за персонал с ръчни инструменти е qca,k = 1,0 kN/m2. 

 
2.6.1. Натоварване по време на бетониране 
Технологичните товари по време на бетонирането включват теглото на работниците, теглото на 

инсталациите за бетониране и теглото на натрупания бетон преди още да е разстлан по 
ламарината. В Таблица 2.26 са показани различни схеми на натоварването за определяне на 
максималните възможни разрезни усилия в кофража. 

 
Таблица 2.26 - Препоръчителни характеристични стойности на въздействия от строителни 

дейности при бетониране, БДС EN 1991-1-6 [12]. 
Въздействие Натоварена площ Натоварване 

( 1 ) Извън работния участък 0,75 kN/m2 

( 2 ) 
В работния участък с размери 3 m x 3 m (или 
дължината на отвора, ако той е по-малък от 3 
m) 

10% от собственото тегло на бетонната 
смес, но не по-малко от 0,75 kN/m2 и не 
по-вече от 1,5 kN/m2 

( 3 ) Реална площ 
Собственото тегло на кофража, носещия 
елемент и теглото на прясно положения 
бетон, имащ проектната дебелина 

 
 
Според [29], посочените в Таблица 2.26 минимални стойности на натоварването от монтажници 

могат да се окажат прекалено ниски в случаи на полагане на бетона посредством бетон-помпа или 
при удар. От тази гледна точка, проф. Л. Венков, един от авторите в [29], препоръчва да се 
използват максималните стойности на товарите в зона (2), т.е. q = 1,5 kN/m2 

 
2.6.2. Натоварване от климатични въздействия по време на строителство  
По време на строителство на сгради и съоръжения следва да се отчитат климатичните 

въздействия върху тях. Предвид кратките периоди за изпълнение на сградите, периодите за 
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повторение при определяне на характеристичните стойности на променливите климатични 
въздействия по време на строителство ще бъдат по - малки. Препоръчителните им стойности са 
посочени в Таблица 2.27. 

 
Минималната скорост на вятъра по време на изпълнение може да бъде определена за 

конкретния проект. За продължителност на строителство до около 3-и месеца, минималната базова 
скорост vb = 20 m/s [6]. 

 
Таблица 2.27 - Препоръчителни периоди за повторение за определяне на характеристичните 

стойности на климатичните въздействия, БДС EN 1991-1-6 [12] 
Продължителност Период на повторение (години) 

До 3 дни 
До 3 месеца, но по - вече от 3 дни 

До 1 година, но по - вече от 3 месеца 
По - вече от 1 година 

2 а) 
5 б) 
10 
50 

а) Номиналната продължителност от 3-и дни трябва да се избира за краткотрайни етапи от 
строителството, съответстващи на надеждни дългосрочни метеорологични прогнози за района на 
строителство. Такъв избор може да се прави и за малко по - продължителни етапи от изпълнението, ако 
се вземат подходящи организационни мерки. По принцип обаче подход на базата на среден период на 
повторение е неподходящ при краткотрайна продължителност. 

б) При номинална продължителност на строителството до около 3-и месеца, въздействията могат да се 
определят, като се държи сметка за възможните сезонни и краткосрочни метеорологични изменения на 
климата. 
 
Натоварването от сняг върху земната повърхност при някой друг среден период на 

превишаване N години, различен от използвания у нас период за определяне на характеристичното 
натоварване sk (което по дефиниция се основава на годишна вероятност срещу превишаване 0,02, 
съответстваща приблизително на превишаване средно 1 път на 50 години),  може да се получи с 
помощта на формулата: 

(2.58)      kNN .sk=s  
където: 
sN е натоварването от сняг със среден период за превишаване N  години; 
 sk – характеристичната стойност за натоварването от сняг върху земната повърхност. Отчита от 

специализирани карти за натоварване от сняг или се задава от инвеститора; 
N - броят години в средния период за превишаване; 
kN - коефициент, определен по Таблица 2.28. 
 
Таблица 2.28 - Стойности на коефициента kN , съгласно БДС EN 1991-1-3/NA [8] 

Период N, 
години 

Характеристични стойности на натоварването от сняг: 
sk ≤1 kN/m2 sk = 1,5 kN/m2 sk ≥ 2,0 kN/m2 

5 0,50 0,54 0,58 
10 0,66 0,68 0,71 
20 0,81 0,82 0,84 
30 0,89 0,90 0,91 
40 0,95 0,96 0,96 
50 1,00 1,00 1,00 
60 1,04 1,04 1,03 
70 1,07 1,07 1,06 
80 1,10 1,09 1,08 
90 1,12 1,11 1,10 
100 1,14 1,13 1,12 
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При периоди на превишаване, които са по-малки от около 5 г и по-големи от 100 години, е 
необходимо да се получат стойности със изискващата се повтаряемост за конкретния обект от 
НИМХ при БАН. 

 
2.6.3. Особени въздействия по време на изпълнение 
Когато е необходимо, следва да се отчитат особените въздействия по време на изграждане на 

сградата като удари от превозни строителни средства, кранове, съоръжения и/ или местно 
разрушаване на окончателни или временни опори, включително динамични ефекти, които могат 
да доведат до разрушаване на носещи конструктивни елементи. 

Когато е целесъобразно, динамичното натоварване от човешко тяло трябва да се отчита като 
особено въздействие, представено посредством вертикална квазистатична сила. Примери за такива 
стойности, съгласно БДС EN 1991-1-6 [12], са: 

- за отчитане на ефекти от спъване - сила от 2,5 kN , приложена върху площ 200x200 mm; 
- за отчитане на ефекти от падане - сила от 6,0 kN , приложена върху площ 300x300 mm. 
 
2.6.4. Сеизмични въздействия по време на изпълнение 
Сеизмичните въздействия по време на изпълнение трябва да се определят в съответствие с БДС 

EN 1998-2, като се отчита базовият период на разглежданата краткотрайна изчислителна ситуация. 
Изчислителните стойности на земното ускорение и на коефициента на значимост γ I се 

определят за конкретния проект. 
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3. КОМБИНИРАНЕ НА ТОВАРИТЕ 
 
Комбинациите от товари и въздействия целят да се получат максималните разрезни усилия и 

деформации в сградите, съоръженията и техните елементи, при отчитане на реалните възможности 
за едновременното им действие през срока на експлоатация. Същевременно се отчита 
възможността временните товари да бъдат разположени в различни точки и/ или площи от 
сградите, което ще е най-неблагоприятно за носещата конструкция.  

Едновременното действие на няколко временни товари с техните максимални (пълни) 
стойности е малко вероятно. По - често срещано е състоянието на един временен товар, действащ 
със своята максимална (пълна) стойност, и едновременно действащ с него един или няколко 
временни товара, с по-малки от максималните си стойности. Поради тази причина, при 
комбиниране на постоянните товари с 2-а или по-вече временни товари, едно от временните 
въздействия се приема за преобладаващото, т.е. действащо с максималната си стойност,  а 
останалите временни товари са съпътстващи, т.е. действащи с намалени (непълни) стойности. 

При комбинации от въздействия, включващи особени Ad или сеизмични AEd товари, и временни 
товари, особените или временните въздействия се включват със своята максимална (пълна) 
стойност,  а временните - с непълна (понижена) стойност. 

При оразмеряване по метода на граничните състояния се използват следните 2-е основни групи 
състояния [2]: 

Крайни гранични състояния - състояния, които са свързани с: 
- безопасност на хората; 
- сигурност на конструкцията. 
 
Експлоатационни гранични състояния - състояния, които са свързани с: 
- комфорта на обитаващите сградата или съоръжението хора; 
- външния вид на строежите (има се предвид големи стойности на деформациите); 
- нормалното функциониране на конструкцията или на отделни нейни елементи. 
 
3.1. Крайни гранични състояния 

 
3.1.1. Комбиниране на въздействия при дълготрайни или краткотрайни изчислителни 

ситуации (основни комбинации) 
В тези товарни комбинации влизат постоянни Gk и P, и временни товари Qk. Комбинирането на 

въздействията в основна комбинация може да се опише чрез израза: 
(3.1)   ∑ ∑

≥ ≥

+++
1 1

ik,i0,iQ,k,1Q,1pjk,jG, .ψ.γ.γ.γ.γ
j i

QQPG , 

където: 
γG,j е частен коефициент за постоянно въздействие j; 

γG,sup = 1,35 – когато постоянното въздействие е неблагоприятно; 
γG,inf = 1,00 – когато постоянното въздействие е благоприятно; 

γP – частен коефициент за въздействие от предварително напрягане; 
γQ,1 – частен коефициент за преобладаващото променливо въздействие 1; 

γQ,1 = 1,5 – когато преобладаващото променливо въздействие е неблагоприятно; 
γQ,1 = 0,00 – когато преобладаващото променливо въздействие е благоприятно; 

γQ,i – частен коефициент за  съпътстващото променливо въздействие i ; 
γQ,i = 1,5 – когато съпътстващото променливо въздействие е неблагоприятно; 
γQ,i = 0,00 – когато съпътстващото променливо въздействие е благоприятно; 

Gk,j – характеристичната стойност на постоянното въздействие j; 
P – представителна стойност на въздействие от предварително напрягане; 
Qk,1 – характеристичната стойност на преобладаващото променливо въздействие 1; 
Qk,i – характеристичната стойност на съпътстващото променливо въздействие i ; 
ψ0,i – коефициент за съчетание на променливи въздействия при основна товарна комбинация, 

виж Таблица 3.1. 
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Таблица 3.1 – Стойности на коефициентите ψ при сгради по БДС EN 1990:2003/NA:2010 [3] 
Въздействия ψ0 ψ1 ψ2 

Експлоатационни натоварвания в сгради от категория (виж EN 1991-1-1) 
Категория А: жилищни сгради 
Категория В: административни сгради и офиси 
Категория С: участъци, в които е възможно струпване на хора 
Категория D: търговски помещения 
Категория E: складови помещения 
Категория F: участъци за преминаване на превозни средства с тегло до 
30 kN 
Категория G: участъци за преминаване на превозни средства с тегло над 
30 kN, но не по – вече от 160 kN 
Категория Н: недостъпни (освен за обичайно поддържане и ремонт) 
покриви 
Категория К: плоски покриви с площадки за кацане на вертолети 

- за вертолетите върху покривите 
- за другите натоварвания върху покрива (товари, персонал) 

 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
1,0 

 
0,7 

 
0,7 

 
0,6 

 
1,0 
0,7 

 
0,5 
0,5 
0,7 
0,7 
0,9 

 
0,7 

 
0,5 

 
0,2 

 
0,9 
0,5 

 
0,3 
0,3 
0,6 
0,6 
0,8 

 
0,6 

 
0,3 

 
0,0 

 
0,5 
0,3 

Натоварвания от сняг върху сгради (виж EN 1991-1-3 [7]) 
- за терени с височини над морското равнище по – големи от 1000 m 
- за терени с височини над морското равнище до 1000 m 

 
0,7 
0,5 

 
0,5 
0,4 

 
0,4* 
0,3* 

Въздействия от вятър върху сгради (виж EN 1991-1-4 [9]) 0,6 0,2 0,0 
Температурни въздействия (без пожар) в сгради (виж EN 1991-1-5 ) 0,6 0,5 0,0 
Забележка: Означените със звездичка (*) стойности на коефициента ψ 2 се използват само за 
комбиниране на натоварванията от сняг с въздействия от земетръс при едноетажни сгради с леки 
покривни конструкции, за които съотношението Gk / Sk ≤ 0,8. За останалите случаи се приема  ψ2 = 0,0 

 
3.1.2. Комбиниране на въздействия при извънредни изчислителни ситуации 
В тези товарни комбинации влизат постоянни Gk и P, особени (извънредни) Ad и временни 

товари Qk. Особените товари са преобладаващи. Комбинирането на товарите при извънредна 
изчислителна ситуация може да се опише чрез: 

(3.2)    ( )∑ ∑
≥ ≥

++++
1 1

ik,i2,k,12,11,1djk, .ψ.ψ или ψ
j i

QQAPG , 

където: 
Ad e изчислителната стойност на особеното (извънредното) въздействие; 
ψ1 – коефициент за получаване на често повтаряща се стойност на променливо въздействие; 
ψ2 – коефициент за получаване на квазипостоянна стойност на променливо въздействие, 

Таблица 3.1. 
 
Изборът между ψ 1,1.Qk,1 или ψ 2,1.Qk,1 би трябвало да бъде свързан със съответната извънредна 

изчислителна ситуация (удар, пожар или оцеляване след извънредна ситуация). 
При извънредна ситуация, включваща въздействие от пожар, освен температурния ефект върху 

характеристиките на носещите материали, Ad би трябвало да представя и изчислителна стойност 
на непрякото топлинно въздействие, причинено от пожара. 

 
3.1.3. Комбиниране на въздействия при сеизмични изчислителни ситуации 
Комбинирането на товарите при сеизмична изчислителна ситуация може да се опише както 

следва: 
(3.3)    ∑ ∑

≥ ≥

+++
1 1

ik,i2,Edjk, .ψ
j i

QAPG , 

където: 
AEd e изчислителната стойност на сеизмичното въздействие. 
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3.2. Експлоатационни гранични състояния 
 
Сградите и съоръженията трябва да бъдат проверявани за експлоатационна годност и удобство. 

Комбинациите от товари, които се отчитат при съответните изчислителни ситуации в крайно 
гранично състояние, би трябвало да имат своето съответствие при проверките в експлоатационно 
гранично състояние. 

При експлоатационните гранични състояния, частните коефициенти за натоварване γ G,j и γQ,i би 
следвало да се приемат за равни на 1,0 . 

При експлоатационните гранични състояния, частните коефициенти за характеристики на 
материалите γМ би следвало да се приемат за равни на 1,0 . 

 
3.2.1. Характеристична комбинация 
Тази комбинация обикновено се използва при необратимите гранични състояния 
(3.4)    ∑ ∑

≥ ≥

+++
1 1

ik,i0,k,1jk, .ψ
j i

QQPG  

 
3.2.2. Честа комбинация 

Тази комбинация обикновено се използва при обратимите гранични състояния 
(3.5)    ∑ ∑

≥ ≥

+++
1 1

ik,i2,k,11,1jk, .ψ.ψ
j i

QQPG  

 
3.2.3. Квазипостоянна комбинация 
Тази комбинация обикновено се използва при дълготрайни ефекти и за външния вид на 

конструкцията. 
(3.6)    ∑ ∑

≥ ≥

++
1 1

ik,i2,jk, .ψ
j i

QPG  
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4. КОМПОЗИЦИЯ НА СГРАДАТА 
 
В своята практика всеки разумен проектант се стреми към намаляване на цената на 

строителното изделие. Това може да се случи след внимателен анализ на всички конструктивни 
елементи на сградата и всички етапи от нейното изпълнение, и експлоатация. Следва да бъдат 
отчитани параметри като: 

– разходи за вложени материали; 
– вложено количество труд по време на производство, монтаж и контрол елементите на 

конструкцията; 
– времето, което е необходимо за производство на конструктивните елементи и за въвеждане 

на сградата в експлоатация; 
– необходимост от специализирани средства за транспорт и монтаж на конструкцията; 
– разходите за поддръжка по време на експлоатация. 

 
В този ред на мисли е важно да се осъзнае следното: 

– не е задължително сградата с най - малко количество вложени конструктивни материали да 
бъде и най - евтината; 

– ако за една държава дадено решение е най - евтино, за друга може да не бъде такова [43]; 
– сградата с най-ниска строителна себестойност може да се окаже доста скъпа по време на 

нейната експлоатация и обратното. 
 
Един от най - важните фактори, който оказва влияние върху сигурността, върху удобството за 

експлоатация, върху количеството вложени материали в носещата конструкция, респективно 
върху цената на сградата, е нейната композиция . 

 
4.1. Разполагане на основните конструктивни елементи 
 
При композиционното решение на сградите, респективно при разполагането на носещите 

елементи, трябва да бъдат взети в предвид следните фактори: 
 
4.1.1. Предназначение на сградите 
Всяко строително съоръжение се създава с някакво предназначение, което до голяма степен 

предопределя неговия вид и форма. Едноетажните сгради със стоманен скелет обичайно се 
използват за складиране на различни материали и / или за производствени дейности, т.е. в тях има 
ясно обособени технологични потоци. Всяко възпрепятстване на тези потоци удължава техния път 
и оскъпява производството. Това налага да бъдат обособени големи свободни пространства, с 
минимално количество междинни колони, в които безпрепятствено да се извършват 
технологичните процеси. Рамковите конструкции перфектно удовлетворяват тези изисквания – 
колоните са разположени по надлъжните стени на сградите и безпроблемно осигуряват голямо 
свободно пространство, виж фиг. 4.1.  

 
фиг. 4.1 – Едноетажна сграда с едноотворна рамкова конструкция. 
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При рамки с много големи отвори, покривните ригели се получават високи и тежки. Възможно 
решение за намаляване на тяхната височина и тегло е в средата на рамките да се поставят 
допълнителни колони. Естествено, те не трябва да пречат на технологичните потоци. 

Когато във всяка рамка има средна колона, виж фиг. 4.2 - а), допълнителни надлъжни греди по 
покрива не са необходими. За сметка на това движението на хора и материали вътре в сградата ще 
бъде затруднено. 

За да се осигури по - голямо свободно пространство е възможно вътрешните (средните) колони 
да бъдат поставени през рамка, виж фиг. 4.2 - б). В този случай, за да има подпиране в средата на 
ригела на рамките без средни колони, е необходимо да се „развият” надлъжни покривни греди. 

 
а) вътрешни колони, поставени във всяка 

напречна рамка 
б) вътрешни колони, поставени през рамка 

фиг. 4.2 – Едноетажна сграда с рамки с вътрешни колони. 
 
В Best practice in steel construction - Industrial buildings [36] са посочени някои показатели на 

стоманените рамки, спазването на които би довело до икономично решение. Ето защо е 
препоръчително те да бъдат използвани за изходна база при първоначалното проектиране на 
напречните рамки: 

а) разстояние между колоните (отвор) на пълностенната рамка - между 15 m и 50 m. Най - 
ефективни са при отвори между 25 m и 35 m; 

б) височина на кота стреха - между 5 m и 10 m. Най - ефективни са при стреха между 5 m и 6 m; 
в) наклон на ската - между 50 и 100. 
Тук трябва да се отбележи, че в България наклонът на покрива рядко надвишава 7 % , т.е. 40 , 

което е благоприятно за покривните столици, но може да затруднява водоотвеждането; 
г) разстоянието между напречните рамки е между 5 m и 8 m. По - големите разстояния са 

характерни за по - големите отвори на рамките; 
д) използване на вути в мястото на снаждане колона - ригел, а ако е необходимо - и при билото. 

Прилагането на вути има следните благоприятни ефекти: 
- поставяне на стомана там, където огъващите моменти са големи, т.е. ефективно покритие на 

моментовата диаграма; 
- намаляване на броя и / или сеченията на болтовете, понасящи огъващите моменти в 

снаждането. 
 
4.1.2. Необходимост от пространствено укрепяване 
Стоманените рамкови конструкции успешно понасят вертикалните и хоризонталните товари, 

които действат в равнината им. За съжаление, същото не може да се каже за перпендикулярните на 
равнината им усилия. Това налага напречните рамки да бъдат допълнително укрепявани със 
стабилизиращи системи. Те изпълняват едновременно следните функции: 

- възприемат хоризонталните въздействия от вятър и земетръс, действащи перпендикулярно на 
равнината на основните рамки; 

- стабилизират натиснатите елементи, като намаляват излъчвателите им дължини; 
- понасят отклонителните сили, дължащи се на натисковите сили в елементите и отклонението 

на последните от вертикалност и/ или от праволинейност.  
 
Стабилизиращите системи могат да бъдат разделени на два типа: 
а) хоризонтални стабилизиращи системи, виж фиг. 4.3 
Разполагат се между напречните рамки, по горните натиснати пояси на ригелите. 
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фиг. 4.3 – Хоризонтални стабилизиращи системи 

 
За да се осигури устойчивостта на натиснатите пояси на ригелите и в другите рамки, между 

които не са поставени стабилизиращи системи, е необходимо да ги свържем с вече реализираните 
хоризонтални връзки. Много често това се осъществява чрез поставяне на допълнителни пръти, 
виж фиг. 4.4, които да могат да понесат отклонителните сили, породени от несъвършенствата на 
стоманената конструкция. 

 
фиг. 4.4 - Допълнителни хоризонтални стабилизиращи елементи по покрива 

 
Някои често срещани конфигурации на пълнежните пръти в хоризонталните стабилизиращи 

връзки са показани на фиг. 4.5. 

 
фиг. 4.5 - Популярни форми на хоризонтални връзки в сгради 

 
Ъгълът между осите на диагоналите и поясите на покривните ригели следва да бъде α ≈ 450. 
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Столиците по покрива могат да бъдат част от хоризонталните връзки. Това решение често се 
използва, когато столиците са изпълнени от горещовалцувани профили, т.е. имат достатъчно 
мощно напречно сечение. В този случай те ще укрепват горния пояс в равнината на връзката, но в 
резултат ще бъдат натоварени с допълнителни осови усилия.  

Спазвайки условието за α ≈ 45 0, при гъсто разположени рамки и много раздалечени столици, 
пълнежните пръти могат да се поставят между всеки 2-е столици, виж фиг. 4.6 - а). Трябва да се 
отбележи, че подобно решение се среща доста рядко в металните конструкции. Значително по - 
често диагоналите на връзките обхващат 2-е полета, като е показано на фиг. 4.6 - б). В местата си 
на пресичане, пълнежните пръти имат общ възел със столиците. 

 
фиг. 4.6 - Столици като част от хоризонталната стабилизираща система 

 
Когато столиците са от студеноформувани профили, имащи по - ажурно сечение, често не са 

част от хоризонталните връзки. В резултат, столиците не са натоварени с осови усилия. Има ясно 
разделение между функциите на елементите - столиците "работят" само на огъване от вертикални 
товари, а стабилизиращите връзки - на осови усилия от хоризонтални въздействия. Тук столиците 
се разполагат по горния пояс на покривния ригел, а хоризонталните връзки - под тях, без да има 
физическа връзка между елементите. Това позволява по-свободна композиция на хоризонталните 
връзки, които вече не зависят от разположението на столиците отгоре, виж фиг. 4.7. 

 
фиг. 4.7 - Хоризонтална стабилизираща система по покрива 

без участие на столици в тях 
 
Невключване на столиците към хоризонталните стабилизиращи връзки може да се наложи и в 

случаите, когато рамките са разположени през големи разстояния, а столиците остават 
сравнително нагъсто. Тогава, за да се спази изискването ъгълът α ≈ 45 0, следва да се развият две 
независими системи, които не са в конфликт. 

 
б) вертикални стабилизиращи системи 
Разполагат се между напречните рамки, по вертикалните колони, виж фиг. 4.8. 
За разлика от хоризонталните стабилизиращи системи, които са разположени по покрива и 

обичайно не пречат на никого, при позиционирането на вертикалните системи трябва да се държи 
сметка за потоците от хора и материали. Например, не е удачно разполагането на вертикални 
връзки пред врати, виж фиг. 4.9 - а). Същото се отнася за връзкови системи, които пречат на 
транспортни ленти, шнекове, тръбопроводи. Обичайното решение в такива случаи е вертикалните 
връзки да се поставят в друго поле.  



д-р инж. Любомир А. Здравков 

 62 

Когато вертикалните връзки не могат да бъдат изместени от трасето на съответните потоци, 
тяхната форма следва така да бъде променена, че те да не пречат, виж фиг. 4.9 - б) и в). 

Други възможни форми на вертикалните връзки са показани на фиг. 2.23 ÷ 2.25. 

 
фиг. 4.8 – Вертикални стабилизиращи системи между колоните 

 

 
фиг. 4.9 – Промяна във формата на вертикални стабилизиращи системи 

 
Желателно е пълнежните пръти в една вертикална връзка да имат еднотипно очертание по 

височина, виж фиг. 4.10 - а). Така се постига типизация на елементите и възлите във връзката, 
което води до ускорено производство. Но в практиката се срещат и конструктивни решения с 
различно очертание на прътите, както например е показано на фиг. 4.10 - б). 

 
а) регулярно очертание по височина  
на прътите от вертикалната връзка  

 
б) нерегулярно очертание по височина на 

прътите от вертикалната връзка  
фиг. 4.10 - Разположение на прътите във вертикалната връзка 

 
Препоръчително е вертикалните връзки да се намират в същото поле, в което са поставени 

хоризонталните връзки. Ползите от такова решение са: 
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- усилията, които трябва да достигнат от покривната конструкция до фундамента, имат най-
кратък път и натоварват минимален брой възли; 

- така оформения пространствен блок, виж фиг. 4.11, е геометрически неизменяем в надлъжно и 
в напречно направление. Обичайно от този блок започва монтажа на стоманената конструкция. 

 
фиг. 4.11 – Пространствен блок 

 
Ако е невъзможно да се оформи пространствен блок, все пак вертикалните връзки следва да се 

намират в едно и също поле. 
 
При сгради с прътов покривен ригел, задължително в средата на фермата се поставя вертикална 

стабилизираща връзка, виж фиг. 4.12.  

 
фиг. 4.12 - Вертикална връзка в средата на прътов покривен ригел 

 
Предназначението на тази вертикална връзка може да се обобщи до: 
- намаляват се хоризонталните премествания и вибрациите на долните пояси на фермите при 

сеизмично въздействие; 
- намалява се изкълчвателната дължина на долния пояс, в случай, че в него възникнат 

натискови усилия, например при повдигане от „смучене” от вятър по покрива; 
- елиминира се ефектът от отклонителните сили в натиснатия горен пояс, дължащи се на 

несъвършенствата при изпълнение на стоманените конструкции. 
 
Някои често срещани конфигурации на пълнежните пръти във вертикалните връзки в средата 

на прътовия ригел са показани на фиг. 4.13.  
Обичайно диагоналните пръти на вертикалните връзки се поставят в полетата, където се 

намират хоризонталните връзки по горен пояс ригел. 
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фиг. 4.13 - Форми на вертикалните връзки в средата на прътовия ригел 

 
При сгради с прътов покривен ригел, вертикални стабилизиращи връзки ще трябва да бъдат 

поставени и при опорите на фермите, там, където се свързват с колоните, виж фиг. 4.14. 
Предназначението на тези връзки е: 

- предават усилията от хоризонталните връзки по горния пояс на фермата към вертикалните 
връзки между колоните; 

- укрепват рамковите колони в техния горен край, извън равнината на рамката. 

 
фиг. 4.14 - Вертикални връзки в краищата на прътови покривни ригели 

 
4.1.3. Конструкция по напречните (късите) фасади 
Основната цел на всички сгради е да осигурят приятни условия за работа, т.е. в тях да не вали, 

да не духа и температурата вътре да е около 20 ÷ 25 0С. За целта, всички фасади трябва да бъдат 
затворени с изолиращи елементи. И докато по дългите фасади, колоните на рамките осигуряват 
надеждно закрепване на изолацията, по късите фасади, т.е. в равнината на 1-та и последната 
рамки, такива колони няма. Следователно, трябва да бъдат поставени допълнителни колони, виж 
фиг. 4.15. С цел неголеми сечения на фасадните колони и хоризонталните водачи между тях, 
разстоянието между колоните по късите фасади обикновено не надвишава 6 m.  

За да се предотврати двойното огъване на покривния ригел в 1-а / последна ос, както и да се 
осигури най - късия път на товарите от покрива до фундамента, колоните по напречните фасади 
следва да бъдат поставяни срещу възли от хоризонталните стабилизиращи връзки по покрива, виж 
фиг. 4.15 и 4.18. 
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фиг. 4.15 - Колони по късите (напречните) фасади 

 
Отчитайки по - малките вертикални товари по конструкцията в първата и последната ос на 

сградата, както и малките разстояния между фасадните колони, сравнително мощният непрекъснат 
ригел на крайните рамки може да бъде заменен с поредица от леки „прости” греди, които 
„стъпват” върху колоните, виж фиг. 4.16. 

 
фиг. 4.16 - Греди и колони по първа и последна ос на сградата 

 
С цел намаляване на изкълчвателната дължина на колоните в равнината на напречната фасада, 

както и за намаляване на усилията в тях от вятър в същата равнина, често между фасадните колони 
се развива вертикална връзка, виж фиг. 4.17. 

 
фиг. 4.17 - Вертикални връзки по напречните фасади и деформирана схема 

на колоните при загуба на устойчивост в равнината на рамката 
 
4.2. Разполагане на пространственото укрепяване на едноетажни сгради  
 
Първоначалната, дори бих казал, основната идея за поставянето на стабилизиращите системи е 

те да понасят натоварването от вятър. Поради тази причина е логично те да се поставят в 
непосредствена близост до зоните на прилагане на ветровите товари, т.е. в първо и в последно 
поле на сградата, виж фиг. 4.18. Така се скъсява пътят на ветровите товарите до фундаментите. 
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фиг. 4.18 - Натоварване от вятър по напречните фасади. 

Стабилизращи връзки в първо и в последно поле 
 
За съжаление подобно решение има и своите недостатъци, които казани накратко, са: 
а) при отместване на крайните ръбови колони по - близко до елементите на надлъжните фасади, 

те няма да бъдат в оста на колоните по вътрешните рамки. Което ще затрудни поставянето на 
вертикални връзки в осите на колоните;  

б) ригелите на рамките, част от пространствения блок, се явяват пояси на хоризонталната 
стабилизираща система. При конструктивно решение по първата / последната ос, както е показано 
на фиг. 4.16, силовият поток от ветровото въздействие ще преминава през възлите, снаждащи 
ригелите и колоните. Което налага да се проектират по - „тежки” съединения; 

в) вертикалните товари, действащи отгоре - надолу в крайните ръбови колони са малки. 
Особено, ако е използвано показаното на фиг. 4.16 решение. В такъв случай на изтръгващите сили 
от вертикалните връзки ще трябва се противодейства с теглото фундаментите под тези колони. 
Което може да наложи увеличаване на размерите (теглото) на крайните фундаменти и/ или по-
дълбокото им поставяне в земята. 

 
С цел елиминиране на посочените по - горе недостатъци често стабилизиращите връзки се 

поставят във второ и в предпоследно поле на сградата, виж фиг. 4.19.  

 
фиг. 4.19 - Натоварване от вятър по напречните фасади. 
Стабилизращи връзки във второ и в предпоследно поле 

 
Недостатъците на показаното на фиг. 4.19 положение на стабилизиращите връзки са: 
а) удължава се пътят на усилията от вятър, от напречните фасади до фундаментите; 
б) при конструктивно решение по късите фасади с множество „прости” греди по покрива и 

колони между тях, както е показано на фиг. 4.16, поставянето на допълнителни укрепващи 
елементи по тези фасади е неизбежно. Обичайно то се осъществява чрез „развиване” на 
вертикални връзки, както е показано на фиг. 4.17. 
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При къси сгради е възможно пространственият стабилизиращ блок да бъде само един. Тогава 
той се поставя в средата на сградата, виж фиг. 4.20.  

 
фиг. 4.20 - Едноетажна сграда с един пространствен стабилизиращ блок 

 
Предимството на такова решение е, че при намаления брой вертикални връзки, диагоналите в 

тях биха могли да провлачат при земетръс. Това дава възможност сградата да се изчислява с 
коефициент на поведение q > 1,5. 

Като недостатък може да се посочи още по - дългия път на усилията от вятър до фундаментите. 
 
В сгради, в които има мостови кран, ще трябва да се поставят подкранови греди. Промяната на 

температурата на тези греди води до изменение в дължината им. При разполагане на вертикалните 
връзки в 2-та края на сградата, топлинното свиване и удължение на подкрановите греди ще бъде 
ограничено от връзките, което ще предизвика големи усилия в тях. От където следва, че 
вертикалните връзки трябва да са в средата на сградата, в едно поле [28]. 
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5. ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПОКРИВНА СТОЛИЦА 
 
Столиците са конструктивни елементи, върху които се монтира и към които се захваща 

покривното покритие. Те са първият носещ елемент от покрива, който възприема действащите по 
него товари. Разполагат се по цялата повърхност на покрива през разстояние между тях в 
границите а = 1,2 ÷ 3,0 m. То се определя в зависимост от следните критерии: 

- покривното покритие (панели, профилирана ламарина) да може да понесе външните товари и 
провисването му да бъде по-малко от граничната стойност, посочена в стандартите; 

- в случай, че за столици се използват студеноогънати профили, предвид малката им дебелина, 
те имат сравнително по-ниска носеща способност на огъване. С цел намаляване на 
приспадащите им се товари, респективно огъващите моменти в тях, се налага сгъстено им 
поставяне по покрива; 

- при прътови ригели (ферми) е силно препоръчително столиците да „стъпват” само във 
възлите по горния пояс. Целта е в елементите на фермата под столиците да има 
преобладаващи (меродавни) осови усилия и пренебрежимо малки огъващи моменти. 
При необходимост от сгъстеното поставяне на столиците, те ще „стъпват” извънвъзлово по 
горния пояс, виж фиг. 5.1. В резултат, огъващите моменти в горния пояс ще са с повишени 
стойности и не могат да бъдат пренебрегвани.  

 
фиг. 5.1 - Столици от студеноогънати профили, „стъпващи” извънвъзлово 

по горния пояс на покривната ферма 
 
Покритието по покрива може да бъде класифицирано в следните категории: 
- цялостно завършени (сандвич) панели - представляват боядисани профилирани метални 

листове, между които е поставена топлоизолация, която осигурява необходимата коравина на 
панелите. Листовете се изработват от стомана, алуминий или мед. Дори има панели, при които 
външният слой е изпълнен с формата на класически покривни керемиди. Топлоизолацията между 
листовете може да бъде от полиуретан, PUR - пяна, минерална вата. 

Голямото предимство на готовите панели е, че те представляват цялостно завършен продукт, 
който на обекта само се закрепва към стоманената конструкция, т.е. времето за монтаж е малко. 

Готовите панели имат водоплътни и топлоизолационни свойства, а тези, които са изпълнени от 
минерална вата, имат повишена пожароустойчивост. 

- покритие, изпълнено на обекта (послоен монтаж) - представляват боядисан профилиран 
стоманен лист, върху който впоследствие се поставят топлоизолация и хидроизолация. Тъй като 
отделните слоеве на покритието се свързват един към друг на обекта, т.е. няма заводска 
завършеност, времето за монтаж е удължено. Като предимство на послойния монтаж може да се 
посочи, че носещия стоманен лист се закрепва към столицата в долната вълна, директно. Това 
води до частично стабилизиране на последната.  

Покритието, изпълнено с послоен монтаж притежава водоплътни и топлоизолационни свойства. 
При топлоизолация от минерална вата може да се търси повишена пожароустойчивост. 

- единично покритие - представляват единични стоманени листове, които са закрепени към 
столиците. Няма допълнително поставени топлоизолиращ и/ или хидроизолиращ слой. 
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Този тип покритие е подходящ за отворени към околната среда съоръжения като навеси, 
козирки. Също така може да се поставя върху складове, материалите в които не се влияят от 
промяна на температурата. 

Като предимство на единичното покритие може да се посочи ниската му цена и скоростта на 
монтаж. 

 
5.1. Натоварване по столиците 
 
Товарите, които действат върху столицата са: 
- постоянни товари – собствено тегло, тегло на покривната обшивка, топлоизолация и 

пароизолация, окачени по покрива инсталации; 
- временни товари – сняг, вятър 
- товари от хора и оборудване по време на изпълнение или ремонт на покрива. 

 
Постоянните товари G и снегът s действат отгоре надолу. Товарите от хора Q – също. 
Натоварването от вятър w винаги е перпендикулярно към обтичаната от него повърхност. В 

зависимост от вида на покрива и зоната, която се изследва, ветровото въздействие може да 
предизвиква натиск или смучене, виж т.2.2.6 и т.2.2.7. и фигура 5.2. 

Товарите в съответните изчислителни комбинации следва да бъдат така подбрани, че да 
предизвикват максимални разрезни усилия и / или максимални премествания. Отчитайки 
посочените по-горе товари G, s, Q и w, най – общо можем да обособим 2-е основни товарни 
комбинации: 

- комбинация q1 – сумарното въздействие натоварва столицата отгоре надолу; 
- комбинация q2 – сумарното въздействие натоварва столицата отдолу нагоре. Тази 

комбинация има смисъл само когато ветровото въздействие w може да преодолее 
постоянните товари G върху столицата. 

 
фиг. 5.2 – Натоварване върху столицата 

 
Основни комбинации от товари, действащи отгоре надолу q1 ↓: 

(5.1)    
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Експлоатационни комбинации от товари, действащи отгоре надолу n

1q ↓: 
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(5.2)    
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където: 
Gk,j – характеристичната стойност на постоянното въздействие j, натоварващо столицата; 
s – натоварването от сняг върху столицата, виж т. 2.1; 
w – натоварването от вятър върху столицата, виж т. 2.2; 
Q – товар от хора по покрива, който може да бъде разгледан в следните 2-е състояния: 
 = Qc - от монтажници по покрива, по време на строителството на сградата; 
 = qk или Qk - по време на експлоатация на сградата; 
γG,j е частен коефициент за постоянно въздействие j, виж т. 3.1; 
γQ,1 – частен коефициент за преобладаващото променливо въздействие 1, виж т. 3.1; 
γQ,i – частен коефициент за  съпътстващото променливо въздействие i, виж т. 3.1; 
ψ0,i – коефициент за съчетание на променливи въздействия при основна товарна комбинация, виж 

Таблица 3.1. 
 
Основни комбинации от товари, действащи отдолу нагоре q2 ↑: 
(5.3)    wGq .γ.γ Q,1

1j
jk,jG,2 +−= ∑

≥

 

Експлоатационни комбинации от товари, действащи отдолу нагоре n
2q  ↑: 

(5.4)    wGqn +−= ∑
≥1j

jk,2  

Важно е да се отбележи, че при комбинациите, q2 и n
2q , постоянните товари Gk,j действат в 

противоположна посока на натоварването от вятър w върху столицата, т.е. действат облекчаващо. 
В този случай следва да се приема γG,j = γG,sup = 1,00. 

 
За оттичането на водите по покрива, покритието по него трябва да бъде поставено под наклон. 

Това налага столиците да следват наклона на покрива и да бъдат завъртени, виж фигура 5.2, а 
болшинството от товарите действат във вертикалната равнина. В резултат на което столицата 
започва да „работи” на 2-но огъване. За получаване на огъващите моменти, респективно 
срязващите усилия спрямо главните оси “y-y” и “z-z” на столицата, трябва да бъдат намерени 
съответните проекции на товарите спрямо тези оси: 

- проекция на товарите спрямо ос “y-y” : 
постоянни товари   → Gk,j,y =  Gk,j . sin (α); 
натоварване от сняг   → sy =  s . sin (α); 
натоварване от вятър   → wy = 0; 
натоварване от хора   → Qy =  Q . sin (α); 

 
- проекция на товарите спрямо ос “z-z”: 

постоянни товари   → Gk,j,z =  Gk,j . cos (α); 
натоварване от сняг   → sz =  s . cos (α); 
натоварване от вятър   → wz = w; 
натоварване от хора   → Qz =  Q . cos (α); 
 

където: 
α е ъгълът на наклона на покривните панели спрямо хоризонталната равнина, виж фиг. 5.2. 
 
В посочените по – горе товарни комбинации (5.1), (5.2), (5.3) и (5.4), товарите G, s, Q и w следва 

да участват с проекциите си спрямо главните оси “y-y” и “z-z” на столицата. 
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Компонентата от товарите, която действа успоредно на наклона на покрива, т.е. успоредно на 

ос “y-y” на столицата като стойност е многократно по – малка от компонентата на товарите, 
действаща успоредно на ос “z-z”. Отчитайки много по – малките стойности на инерционните 
моменти Iz, респективно на съпротивителните моменти Wz  на столицата, товарите, успоредни на 
наклона (скатна компонента), ще предизвикват сравнително големи напрежения в столицата.  

За намаляване или цялостно премахване на ефекта от огъване на столицата спрямо ос “z-z”, 
предизвикано от скатната компонента, може да се подходи по следните 2-а начина: 

- поставяне на обтегачи между столиците, успоредно на покривната обшивка. Тези обтегачи 
играят ролята на деформируеми (податливи) опори на столиците при огъването им спрямо 
„слабата” ос “z-z”. Тук столиците отново работят на 2-но огъване, но междинното опиране 
съществено намалява стойностите на огъващия момент Мz в средата им, виж фиг. 5.7. 

Съгласно нашата, българската строителна традиция, обтегачите представляват дълги шпилки, 
които се закрепват към столиците посредством гайки, виж фиг. 5.3 - а). Отчитайки голямата им 
стройност, шпилките могат да понасят само опънни усилия. За директно възприемане на скатната 
компонента, обтегачите следва да се поставят възможно най - близо до горните пояси на 
столиците. 

В западната проектантска практика като обтегачи се използват още тръби или ъглови профили, 
които имат по - малка стройност и могат да „работят” и на натиск. По-височина на столицата 
обичайно се поставят в третините или още по-близо до поясите, виж фиг. 5.3 - б). По този начин те 
укрепват столицата срещу огъвно - усуквателна форма на загуба на устойчивост при повдигането 
ѝ от ветрово въздействие . 

Поставянето на обтегачи между столиците е характерно при използване на студеноформувани 
профили, макар, че у нас в миналото се е използвало и при горещовалцувани сечения. Обтегачите 
водят до по-икономично от към разход на стомана решение, но те изискват по – вече технологично 
време и труд при монтажа на сградата. 

 
фиг. 5.3 - Разполагане на обтегачите по височина на столиците 

 
- надеждно закрепване на покривната профилирана ламарина или панели към столиците. По 

този начин може да се създаде корав покривен диск, недеформируем в равнината си. Скатната 
компонента на товарите по покрива се понася от билните столици. За целта, те трябва да бъдат 
надеждно свързани помежду си (сдвоени). 

При сигурно закрепване на профилираната ламарина към столиците чрез резбонарезни винтове 
в долната вълна и надеждно сдвояване на билните столици, би могло да се счита, че останалите 
столици по ската ще се огъват само спрямо “силната” им ос “y-y”.  

При закрепване на покривните панели към столиците, снаждането се осъществява посредством 
винтове, които преминават през цялото сечение на панелите, във “високата” им вълна. Тук слабото 
място се явява деформативността на панелите под “главата” на винта. В резултат има възможност 
за преместване на покривния диск в неговата равнина, при което има и огъване спрямо ос “z-z”. 
Стойностите на огъващите моменти Мz в столицата са силно занижени, но коректното им 
определяне изисква отчитане на вида на закрепването на панелите с всички негови елементи. 
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5.2. Сечения на столиците 
 
Традиционно за България като столици се използват горещовалцувани U, UPN, UAP - профили. 

Това е свързано с облекченото производство и простият детайл за монтаж. Също така успешно 
могат да бъдат използвани горещовалцуваните I, IPN, IPE - профили. Те имат 2-е оси на симетрия, 
което позволява при наличие на осови сили и огъващи моменти в тях, те да бъдат изчислявани по 
методиката на БДС EN 1993-1-1 [16]. Като допълнително предимство може да се посочи, че I, IPN 
и IPE - профилите имат по-добри геометрични характеристики за единица тегло, в сравнение с 
посочените по-горе U, UPN или UAP - профили.  

В Западноевропейската проектантска практика много често се използват столици, които са 
изработени от студеноформувани поцинковани профили. Във Великобритания например, те се 
прилагат от дълги години при всякакви типове портални рамки, при което са показали добро 
поведение [43]. В Германия около 40 % от столиците са горещовалцувани, а приблизително 60 % 
са студеноформувани, но с тенденция за нарастване на дела на последните [36]. 

За съжаление, на този етап все още няма създаден общ стандарт, касаещ геометрията на 
студеноформуваните профили. Различните сечения се разработват и изпитват от различните 
фирми - производители. Геометричните характеристики и носещи способности на профилите се 
публикуват във фирмени каталози. В някои от тях дори има цялостно завършени решения за 
покривни и стенни покрития. 

За да бъдат ефективни, столиците от студеноформувани профили трябва да са изпълнени от 
високоякостни стомани и да са със статическа схема непрекъсната греда. 

Като алтернативно решение, при разстояния между рамките не по - големи от 7 m е възможно 
пространството между тях да бъде премостено от стоманена профилирана ламарина с голяма 
височина на вълната, от порядъка на 120 ÷ 150 mm. При този конструктивен подход столиците 
изобщо ще бъдат премахнати, тъй като не са необходими [36]. 

 
5.3. Статическа схема на столиците 
 
Столиците премостват разстоянието между 2-е съседни рамки. Съгласно българската традиция, 

те най-често са със статическа схема проста греда, виж фигура 5.4. Това облекчава тяхното 
изчисляване, производство и монтаж. Освен това, рамките под тях са натоварени с вертикални 
товари с еднакви стойности, което води до типизация на изграждащите ги елементи. 

 
фиг. 5.4 – Обичайна за България статическа схема и натоварване на столиците 

 
При по-големи разстояния между рамките или при използване на столици от студеноогънати 

профили, статическата им схема може да бъде герберова греда или непрекъсната греда, фиг. 5.5. 
Чрез промяна на статическата схема се цели следното: 
- намаляване на стойностите на огъващите моменти в полето за сметка на появата на огъващи 

моменти над опорите; 
- драстично намаляване на провисването, при което то вече не е меродавно при определяне на 

необходимото сечение, в резултат на което се реализира икономия на стомана. 
 
За да се реализират столици със статическа схема герберова греда или непрекъсната греда, 

стоманените рамки под тях трябва да бъдат изработени и монтирани качествено, с минимални 
геометрични отклонения. 
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фиг. 5.5 – Други възможни статически схеми на покривните столици 

 
Местата на снаждане на елементите в герберовите или непрекъснатите греди се определят при 

отчитане на следните фактори: 
- препоръчително е снаждането да е там, където разрезните усилия са с малки стойности; 
- желателно е разнообразието в дължините на отделните елементи на столиците да бъде 

минимално. По този начин се облекчават производството и монтажът; 
- елементите трябва да бъдат транспортирани до обекта с обикновени транспортни средства, т.е. 

максималната дължина на столиците не трябва да надхвърля 12 m. 
 
Някои възможни варианти за снаждане на столиците по тяхната дължина е показано на фиг. 5.6. 

 
фиг. 5.6 - Детайли за снаждане на стоманени столици по дължина 

 
Елементите на снаждането, като болтове и допълнителни плочи трябва да могат да понесат 

разрезните усилия, които възникват в мястото на снаждане. Освен това, при корава връзка между 
столиците, виж фиг. 5.6 - б), е препоръчително елементите на снаждането да бъдат с носеща 
способност на огъване My,Rd не по-малка от: 

 (5.5)    2 или 1 клас сечения за
γ

..5,0
M0

y
ypl,Rdy, →≥

f
WM  

(5.6)    3 клас сечения за
γ

..5,0
M0

y
yеl,Rdy, →≥

f
WM  

(5.7)    4 клас сечения за
γ

..5,0
M0

y
yеff,Rdy, →≥

f
WM , 

където: 
fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата; 
γМ0 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се от Таблица 1.; 
Weff,y - съпротивителният момент на ефективното сечение на столицата за главната ос “y-y”; 
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Wpl,y е съпротивителният момент на сечението на столицата за главната ос “y-y” в пластичен 
стадий; 

Wel,y - съпротивителният момент на сечението на столицата за главната ос “y-y” в еластичен 
стадий. 

 
5.4. Разрезни усилия в столиците 
 
Разрезните усилия в столиците зависят от тяхната статическа схема, реалното разпределение на 

товарите по тях, поддаваемостта на закрепващите елементи на покривната обшивка и от 
наличието на обтегачи. Определят се по правилата на строителната механика. 

Както беше казано по – горе, все още в България столиците най-често са със статическа схема 
проста греда. Под натиска на новите, по-високи стойности на натоварване от сняг и вятър, при 
отчитане на достиженията на някои чужди проектантски школи, и интензивното навлизане на 
студеноогънатите профили като носещи елементи, тази статическа схема се заменя с други, по-
ефективни, при които провисването не е меродавно. 

Когато покривните столици са част от хоризонталното укрепване по покрива, в тях ще 
възникват и осови усилия, които могат да бъдат опънни или натискови, в зависимост от посоката 
на хоризонталното въздействие. Осовите усилия следва да се прибавят към разрезните усилия, 
определени по - долу. 

а) разрезни усилия в столиците при статическа схема проста греда, при липса на обтегачи и без 
отчитане на облекчаващото действие на покривния диск 

(5.8)     2
zEdy, ..

8
1 lqM =  

(5.9)     2
yEdz, ..

8
1 lqM =

 
(5.10)     lqV ..

2
1

yEdz, = , 

където: 
qz e проекцията спрямо ос “z-z” на товарна комбинация q1 или q2 ; 
qy – проекцията спрямо ос “y-y” на товарна комбинация q1 или q2 ; 
l = b – подпорното разстояние на столиците, в случая съвпадащо с разстоянието между рамките. 
 
б) разрезни усилия в столиците при наличие на обтегачи между столиците 

Обтегачите намаляват огъващите моменти спрямо „слабата” ос „z-z”. Те не намаляват 
стойностите на разрезните усилия My,Ed и Vz,Ed. 

 
фиг. 5.7 - Стойности на огъващите моменти  

в столици с обтегачи 

 

(5.11) 2
yz,1 ..

32
1 lqM =  

 
 
 
 

(5.12) 2
yz,2 ..

90
1 lqM =  

(5.13) 2
yz,3 ..

360
1 lqM =  

 
 
 

(5.14) 2
zmaxy, ..

8
1 lqM =

 

където: 
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l = ly = lz е подпорното разстояние на столиците. 
 
Важно е да се отбележи, че обтегачите понасят част от скатната компонента от натоварването 

по покрива, в резултат на което те се деформират. Колкото по - дълъг е ската на покрива, толкова 
по - големи ще са деформациите, респективно положителния ефект от обтегачите ще намалява от 
билото към корниза. 

 
в) разрезни усилия в столиците при статическа схема непрекъсната греда с пет или по-вече 

полета, при липса на обтегачи и без отчитане на облекчаващото действие на покривния диск 
Наличието на огъващи моменти над опорите намалява стойностите на моментите в полето. 
Максималните стойности на разрезните усилия и тяхното местоположение по дължината на 

столицата са посочени по - долу. Следва да се подчертае, че формулите са изведени при 
неподдаваеми опори. 

(5.15)    2
zEdM,y, ..078,0 lqM =   → в първо (последно) поле 

(5.16)    2
yEdM,z, ..078,0 lqM =  → в първо (последно) поле 

(5.17)    2
zEdO,y, ..105,0 lqM −=  → над първа вътрешна опора 

(5.18)    2
yEdO,z, ..105,0 lqM −=  → над първа вътрешна опора 

(5.19)    lqV ..132,1 yEdz, =  → в първа вътрешна опора 
 
Тъй като покривните ригели се деформират (провисват) от приложените върху тях товари, 

опорите на столиците реално са поддаваеми. Това може да доведе до разрезни усилия, различни от 
определените чрез формули (5.15) ÷ (5.19). Все пак, на ниво 1-а итерация, когато сеченията на 
ригелите, респективно тяхната коравина са неизвестни, използването на формули (5.15) ÷ (5.19) е 
напълно уместно. 

 
5.5. Определяне на необходимото сечение на столиците в крайно гранично състояние 
 
Определянето на необходимото сечение на столиците започва с якостни проверки. 
 
5.5.1. Якостни проверки 
а) по нормални напрежения 
Като приближение в посока на сигурността, за класове напречни сечения 1, 2 и 3, може да се 

използва линейно сумиране на отношенията за всяка равнодействаща на напрежението. Този 
метод може да се приложи чрез използване на следния общ израз: 

(5.20)    0,1
Rdz,

Edz,

Rdy,

Edy,

Rd

Ed ≤++
M
M

M
M

N
N , 

където: 
NEd e изчислителното осово усилие в столицата; 
My,Ed – изчислителната стойност на огъващия момент спрямо ос „у-у”; 
Mz,Ed – изчислителната стойност на огъващия момент спрямо ос „z-z”, в същото сечение, за 

което е намерен My,Ed ; 
NRd – изчислителната носимоспособност на сечението за осови сили; 
My,Rd – изчислителната носимоспособност на сечението за огъващ момент спрямо ос „у-у”; 
Mz,Rd – изчислителната носимоспособност на сечението за огъващ момент спрямо ос „z-z”. 
 
За напречни сечения клас 1 и клас 2, които могат да пластифицират при понасяне на 

огъващите моменти, изчислителната носимоспособност МRd се определя чрез израза:
 

(5.21)     
M0

y
plRd .

γ
f

W=M  

За напречни сечения клас 3, които не могат да пластифицират при понасяне на огъващите 
моменти, изчислителната носимоспособност МRd се определя чрез израза:
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 (5.22)     
M0

y
elRd γ
.

f
W=M ,

 
където:

 

Wpl е пластичният съпротивителен момент на сечението за главната ос, спрямо която то се огъва 
Wel - еластичният съпротивителен момент на сечението за главната ос, спрямо която то се огъва. 
fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата; 
γМ0 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се от Таблица 1. 
 

б) по тангенциални напрежения 
Проверката на сечението на столицата за носеща способност на срязване се определя по: 
- при напречни сечения клас 1 и клас 2 

 (5.23)     1
Rdpl,

Ed ≤
V
V , 

където: 
VEd е изчислителното срязващо усилие в елемента; 
Vpl,Rd – изчислителната носимоспособност на срязване в пластичен стадий, якостно. 
Определя се по формулата: 

(5.24)     
M0

y
vRdpl, γ.3
.

f
AV = , 

в която: 
Av e площта на срязване. Определя се съгласно Приложение Г, т. Г.1. 
 
Когато VEd / Vpl,Rd < 0,5 при оразмеряване в пластичен стадий, влиянието на срязващата сила VEd 

върху носимоспособността на огъване може да се пренебрегне.  
 
- при напречни сечения клас 3 

(5.25)     1,0
.γ3/

τ

M0y

Ed ≤
)(f

, 

където: 

(5.26)     
wy

yEdz,
Ed .

.
τ

tI
SV

= , 

в която: 
Vz,Ed е изчислителното срязващо усилие в столицата спрямо ос “z-z” ; 
Sy -  статичният момент на половината стоманен профил, спрямо ос “y-y”; 
Iy - инерционният момент на цялото стоманено сечение, спрямо ос “y-y”; 
tw - дебелината на стеблото. 
 
Обичайно, проверката за срязване на столица със статическа схема „проста греда” е 

удовлетворена с голям запас на носеща способност. 
 
в) проверка на сечението при големи стойности на NEd , My,Ed и Vz,Ed в едно сечение 
При столици със статическа схема непрекъсната или герберова греда, в местата на вътрешните 

опори стойностите на огъващите моменти My,Ed и срязващите сили Vz,Ed са големи. А ако 
столиците са част от хоризонталните връзки по покрива, в тях ще възникват и осови усилия NEd . В 
този случай, при големи стойности на разрезните усилия в едно сечение, трябва да се отчете 
влиянието на срязването и осовата сила върху носимоспособността на столиците на огъване. 

Необходимите якостни проверки, които пълностенната стоманена столица следва да 
удовлетворява в този случай, са детайлно описани в т. 8.3.1 - в. 

 
5.5.2. Проверки на столиците за обща загуба на устойчивост 

 
а) при товарни комбинации, в които q1z > 0 и q2z < 0 
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В този случай резултантното усилие от комбинирането на товарите ще действа отгоре надолу. 
Огъващите моменти ще водят до натискови напрежения в горният пояс на столиците по цялата им 
дължина, ако те са със традиционната статическа схема проста греда. Тук могат да бъдат 
разгледани 2-а отделни случая: 

 
В стадий на монтаж на конструкцията 
Разглежда се състоянието, при което столиците са монтирани в проектно положение, върху тях 

е поставено покривното покритие, но свързващите ги елементи тепърва ще се поставят. В този 
момент столицата все още няма странично укрепване на натиснатия горен пояс. Следователно е 
възможно тя да се изметне. Условията на проверката са следните: 

натоварване по покривната столица: 
- собствено тегло на стоманената столица; 
- тегло на поставената отгоре покривна обшивка (профилирана ламарина или готови панели); 
- натоварване от монтажници - qca,k = 1,0 kN/m2, съгласно БДС EN 1991-1-6 [12]. 
 
статическа (изчислителна) схема: 
- при липса на специално изпълнено хоризонтално укрепване, единствените 2-е неотместваеми 

точки са тези, където столицата “стъпва” върху рамките. Следователно, ефективната дължина 
съвпада с разстоянието между напречните рамки. 

 
Проверката за измятане на столиците се прави съгласно Приложение Б, т. Б.2. 
 
В стадий на експлоатация на сградата 
При закрепване през улеите на профилираната ламарина към поясите на столиците, и 

удовлетворяване на неравенство (5.27), може да се приеме, че тази профилирана ламарина укрепва 
натиснатия горен пояс на столицата в мястото на закрепване, срещу премествания в равнината на 
покрива [9]. Което означава, че общата устойчивост на столица със статическа схема проста греда 
е осигурена конструктивно, и не е необходимо да бъде проверявана. 

 (5.27)   2
2

2

zt

2

w
70..25,0.π...π..
h

h
L

IEIG
L

IES 















++






≥ , 

където: 
S e частта от коравината на срязване, осигурена от покритието на съседния елемент, прикрепен 

към него във всяко ребро (улей). Когато покривното покритие е прикрепено към столицата във 
всяко 2-о ребро, S се заменя с 0,20.S ; 

Е = 210 000 N/mm2 - модулът на еластичността на стоманата; 
Iw - секториалният инерционен момент на столицата; 
L - подпорното разстояние (отворът) на столицата; 
G = 81 000 N/mm2 - модулът на срязване; 
It - инерционният момент при усукване на столицата; 
Iz - инерционният момент на столицата спрямо ос “z-z” ; 
h - височината на столицата, в mm. 
 
В стандарт БДС EN 1993-1-3 [18] не е указано Iw, It, Iz и L в какви мерни единици са. Отчитайки 

от формула (5.28), че S се получава в [N] , както и използваните дименсии на E и G, би следвало Iw, 
It, Iz и L да бъдат в [mm]. 

Съгласно стандарт БДС EN 1993-1-3 [18], формула (5.27) може да се използва за определяне на 
страничната устойчивост на поясите на столицата и при други видове покрития, различни от 
трапецовидна ламарина, при условие, че съединенията са подходящо проектирани. 

Коравината на срязване на трапецовидна ламарина, свързана със столицата във всяко ребро 
(улей) и съединена във всяко странично припокриване, може да се изчисли по формулата: 

(5.28)   ( ) ][ в ,..1050..1000
w

3
roof

3 N
h
sbtS += , 

където: 
t e изчислителната дебелина на покритието, в mm; 



д-р инж. Любомир А. Здравков 

 78 

broof - широчината на покрива, в mm; 
s - разстоянието между столиците, в mm; 
hw - височината на профилираното покритие, в mm. 
 
В други случаи, например при прикрепване през билата на профилираната ламарина, степента 

на укрепването трябва или да е потвърдена от практиката, или да се определи чрез изпитване. 
 
б) при товарна комбинация q2z > 0 
В този случай резултантното усилие от комбинирането на товарите ще действа отдолу нагоре. В 

резултат, огъващите моменти от q2z ще водят до натискови напрежения в долния пояс на 
столиците, които не са укрепени от покривната обшивка.  Следователно столицата може да загуби 
обща устойчивост. 

Възможните подходи за аналитична проверка и доказване, че столиците няма да се изметнат 
при q2z > 0 са: 

- използване на общата методика за определяне на носимоспособността на елементи, 
подложени на огъване, разгледана в Приложение Б, т. Б.2 и т. Б.3 

Специфичното тук е, че аналитичният подход за определяне на критичният момент Mcr , 
съгласно формули (Б.10) и (Б.11), е приложим при стоманени профили с 2-е оси на симетрия, 
чието сечение е постоянно по дължината. Такива например са горещовалцуваните I-профили или 
заварените I-профили с еднакви пояси. 

Ако искаме да използваме столици, чиито сечения нямат 2-е оси на симетрия, като например 
горещовалцувани U-профили, за определяне на критичният момент Mcr ще трябва да се използва 
друга, утвърдена методика. Например, такава е методът на крайните елементи (МКЕ). 

 
- използване на общата методика, посочена в стандарт БДС EN 1993-1-3 [18] 
Тази методика е насочена към студеноформувани столици, които са традиционни за държавите 

от западна Европа и САЩ. С някои малки промени, въпросната методика би могла да бъде 
използвана и при горещовалцувани профили.  

Чрез нея би следвало да бъде доказано, че натиснатият пояс, който при смучене от вятър е 
неукрепен, няма да загуби устойчивост, като се отчита коравината на покривното покритие и 
свързващите ги елементи. 

В най - общ запис, проверката има следния вид: 

 (5.29)    
M1

y

fz

Edfz,

y

Edy,Ed

LT γ
.

χ
1 f

W
M

W
M

A
N

≤+









+ , 

където: 
χLT е коефициентът на измятане (изкълчване) на натиснатия свободен пояс; 
А – площта на напречното сечение на столицата; 
Wy – изчислителният съпротивителен момент на напречното сечение само при огъване спрямо 
ос “y-y”; 
Mfz,Ed – огъващият момент в свободния (неукрепения) пояс, дължащ се на напречен товар qn,Ed ; 
Wfz – брутният съпротивителен момент в еластичен стадий на свободния пояс заедно със 
съдействащата част от стеблото, при огъване спрямо ос “z-z”.  

Когато не е направен по-усъвършенстван анализ, съдействащата част от стеблото може да се 
приеме равна на 1/3 от натиснатата част от стеблото. От тук се получава, че при симетрично 
спрямо ос "y-y" сечение и "чисто" огъване спрямо същата ос, съдействащата височината на 
стеблото ще бъде равна на 1/6 от hw ; 

γМ1 – частен коефициент на сигурност при проверка за загуба на устойчивост. Отчита  се от 
Таблица 1 

 
5.6. Проверки на столиците за деформации 
 
В следствие приложените върху тях напречни товари, столиците се деформират. С цел 

гарантиране безпрепятственото оттичане на атмосферните води, както и възпрепятстването на 
откъсването на обшивката от конструкцията, тези деформации се ограничават. 
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Определянето на провисването на столиците се извършва с експлоатационните товарни 
комбинации, описани в изрази (5.2) и (5.4). Частните коефициенти за натоварване γ G,j и γQ,i в тези 
комбинации се приемат за равни на 1,0 . 

 
а) при липса на обтегачи и без отчитане на облекчаващото действие на покривния диск 
Консервативно, в посока на сигурността, общата деформация на столицата може да бъде 

определена чрез израза: 
(5.30)    22

max yz= ∆+∆∆ ,  
където: 
Δz e деформацията на столицата спрямо ос “z-z”, виж фигура 5.8; 
Δy - деформацията на столицата спрямо ос “y-y”. 

 
фиг. 5.8 – Деформации на столици от вертикални товари, 

в зависимост от наличието на обтегачи по ската 
 
При статическа схема на столиците проста греда и равномерно разпределен товар: 

(5.31)    
yIE
lq

=
.
.

.
384

5 4
kz,

z∆  

(5.32)    
zIE
lq

=
.
.

.
384

5 4
ky,

y∆ , 

в която: 
qz,k e проекцията спрямо ос “z-z” на комбинация q1 или q2,  от характеристични товари; 
qy,k – проекцията спрямо ос “y-y” на комбинация q1 или q2, от характеристични товари; 
Iy , Iz - инерционният момент на цялото стоманено сечение спрямо съответната ос; 
Е – модулът на еластичността на стоманата 
 
При статическа схема на столиците герберова или непрекъсната греда, деформациите Δz и Δy в 

тях следва да бъдат определени съгласно правилата на строителната механика. 
 
б) при наличие на обтегачи или надеждно закрепване на профилираната покривна ламарина във 

всеки улей (ребро) към столиците. 
В този случай преместването в средата на столицата по „силната” ос “y-y” клони към нула и 

може да се пренебрегне.  
При статическа схема проста греда, деформацията на столиците ще бъде: 

(5.33)    
yIE
lq

==
.
.

.
384

5 4
kz,

zmax ∆∆  - преместване по ос “z-z” 

 
Максималните провисвания Δmax по дължината на столиците са ограничени до: 
(5.34)     maxmax w≤∆  
(5.35)     3max w≤∆  
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където: 
wmax e максималното провисване на столицата от комбинация, включваща характеристичните 

стойности на постоянните товари Gk,j и временните товари по покрива; 
w3 – максималното провисване на столицата само от характеристичните стойности на 

временните товари, виж Таблица 5.1. 
 
Таблица 5.1 - Препоръчителни гранични стойности за вертикални провисвания в сгради [17] 

Вид покрив Гранични провисвания 
wmax w3 

Неизползваем покрив l / 200 l / 250 
Покриви, често носещи хора, които са различни от 
тези по поддържането. l / 200 l / 300 

 
Често, при статическа схема на столиците проста греда, проверките за максимални деформации 

се оказват меродавни за определяне на тяхното сечение. Което означава, че в този случай не е 
оправдано използването на стомани с повишени стойности на границата на провлачане fy. 
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6. ТИПОВА НАПРЕЧНА РАМКА 
 
Напречните рамки са композиционни решения, характерни за едноетажните сгради. Те 

позволяват премостването на големи отвори без междинни (вътрешни) колони, при достатъчна 
коравина в равнината им.  

Напречните рамки при едноетажните сгради могат да бъдат класифицирани по следните 
критерии: 

а) по броят на отворите, виж фиг. 6.1: 
- едноотворни; 
- двуотворни; 
- многоотворни. 

 
фиг. 6.1 - Видове портални рамки, в зависимост от броя на отворите им 

 
б) по вида на конструктивните им елементи, виж фиг. 6.2: 
- с пълностенни колони и ригели – прилагат се при сравнително малки отвори; 
- с прътови (фермови) колони и ригели – прилагат се при сравнително големи отвори и / или 

наличие на тежки кранове; 
- с пълностенни колони и прътови ригели. 

 
фиг. 6.2 - Видове портални рамки, в зависимост от вида на конструктивните им елементи 

 
в) по начина на свързване на колоните към фундаментите, виж фиг. 6.3: 

- ставно свързани – това решение е често прилагано, тъй като при него фундаментите имат по 
– малки размери. Освен това, детайлът за връзка на колоните с фундамента е по – лесен за 
изчисляване, конструиране и изпълнение; 

 
фиг. 6.3 - Видове портални рамки, в зависимост от начина на свързване с фундаментите 
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- корава връзка между рамковите колони и фундаментите – това решение са прилага при 
строги изисквания за максималните хоризонтални премествания на рамките. Обикновено се 
използва, когато в сградата има мостови или окачен кран, или фасадните елементи са 
особено чувствителни към деформации извън равнината им.  
Запъване на колоните към фундаментите също се прилага, когато рамките са високи, т.е. 
колоните са дълги.  

Следва да се отбележи, че при корава връзка се намалява разходът на стомана за рамковата 
конструкция. За сметка на това фундаментите имат по-големи сечения. 

 
г) по наличието на междинно етажно ниво, виж фиг. 6.4: 
– без междинно ниво - традиционно прилагано решение за складове; 
– с междинно етажно ниво (мецанин) - обичайно се прилага, когато в рамките на сградата 

има обособена административна част. 

 
фиг. 6.4 - Едноетажни сгради с междинно етажно ниво 

 
При снаждане на прътовия покривен ригел Ф1 и колони К1 и К2, както и пълностенния ригел 

Р1 и колона К2, общите стави не прекъсват колоните, т.е. те са извън тях. 
Ставната връзка между пълностенния ригел Р1 и колона К3, виж фиг. 6.4 - б), опростява 

тяхното снаждане и изследването на ригела за обща загуба на устойчивост (измятане), но води до 
по – големи (по – тежки) сечения. 

 
6.1. Статическа схема 
 
Статическата схема на типовата напречна рамка се избира в зависимост от: 
- очаквани вертикални и хоризонтални товари; 
- наличие на мостови или окачен кран; 
- почвени условия; 
- наличие на междинно етажно ниво и / или междинен етаж. 
 
Стремежът е да се получи сигурно решение, при което разходът на материали и труд ще бъде 

възможно най - малък.  
Детайлите на снаждане на отделните елементи трябва да отговарят на възприетата статическа 

схема. 
 
6.2. Натоварване по напречната рамка 
 
Товарите, които действат върху напречната рамка са: 

а) постоянни товари – Gk,j 
- собствено тегло на стоманената конструкция – столици, ферма, връзки, ригел, колони; 
- тегло на покривната обшивка, топлоизолацията и пароизолацията по покрива; 
- окачени по покрива инсталации – ОВ и К, осветление, противопожарна; 
- стенни панели – когато са директно свързани към колоните или ако стенните водачи имат 

огъвна коравина във вертикалната и хоризонталната равнини; 
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б) временни товари  

- сняг s – зависи от вида на покрива. Определя се съгласно т.2.1; 
Необходимо е да се обърне внимание за различните възможни форми на разпределение на 

сняг по покрива. При денивелации по покрива и/ или близко разположени сгради , при 
препятствия по покрива, следва да се отчете възможността за образуване на снежни 
натрупвания („торби”); 
- вятър w – различно за различните зони на рамката. Определя се съгласно т.2.2; 

Ветровият поток може да „атакува” сградата от всички възможни посоки. Следователно 
въздействието му върху напречната рамка следва да се изследва когато вятърът духа: 

напречно на сградата, отляво надясно; 
напречно на сградата, отдясно наляво; 
надлъжно на сградата, перпендикулярно на равнината на рамката. 

- експлоатационни товари qk или Qk - при наличие на етажни нива в сградата, следва да бъде 
отчетено натоварването върху тях. Стойностите на тези товари зависят от предназначението на 
сградата като цяло и на етажното ниво в частност. Определят се съгласно т.2.3. 
- товари от монтажници и оборудване Qc по време на изпълнение на сградата. Определят се 

съгласно т.2.4. 
 

Постоянните товари G, снегът s , експлоатационните товари qk и Qk действат отгоре надолу. 
Товарите от монтажници Qc – също. 

Натоварването от вятър w винаги е перпендикулярно към обтичаната от него повърхност. В 
зависимост от вида на покрива и зоната, която се изследва, ветровото въздействие може да 
предизвиква натиск или смучене към товарната повърхност, виж т.2.2.6 и т.2.2.7. 

 
6.3. Комбиниране на временните товари по напречната рамка 
 
Товарите в техните комбинации така трябва да бъдат подбрани, че да предизвикват максимални 

разрезни усилия и / или максимални премествания. Следват се указанията за комбиниране на 
временни товари, посочени в Раздел 3. 

 
6.3.1. Комбиниране на въздействия при дълготрайни или краткотрайни изчислителни 

ситуации (основни комбинации) 
Комбинирането на въздействията върху типовата напречна рамка, в която няма предварително 

напрягане, в основна комбинация може да се опише чрез изразите: 
(6.1)    ∑

≥

+
1

Q,1jk,jG, .γ.γ
j

sG  

(6.2)    ∑
≥

+
1

Q,1jk,jG, .γ.γ
j

wG  

(6.3)    ( )QwsG .γ.γ.ψ.γ.γ iQ,iQ,0Q,1
1j

jk,jG, +++∑
≥

 

(6.4)    ( )QswG .γ.γ.ψ.γ.γ iQ,iQ,0Q,1
1j

jk,jG, +++∑
≥

 

(6.5)    ( )wsQG .γ.γ.ψ.γ.γ iQ,iQ,0Q,1
1j

jk,jG, +++∑
≥

 

(6.6)    cQ,1
1j

jk,jG, .γ.γ QG +∑
≥

, 

където: 
Gk,j – характеристичната стойност на постоянното въздействие j, натоварващо рамката; 
s – натоварването от сняг върху рамката, виж т. 2.1; 
w – натоварването от вятър върху рамката, виж т. 2.2; 
Q - експлоатационни товари qk или Qk по етажните нива в сградата, виж т.2.3; 
Qс – товар от монтажници по покрива, по време на изграждане на сградата; 
γG,j е частен коефициент за постоянно въздействие j, виж т. 3.1; 
γQ,1 – частен коефициент за преобладаващото променливо въздействие 1, виж т. 3.1; 
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γQ,i – частен коефициент за  съпътстващото променливо въздействие i, виж т. 3.1; 
ψ0,i – коефициент за съчетание на променливи въздействия при основна товарна комбинация, 

виж Таблица 3.1. 
 
В случай, че някой от съпътстващите временни товари s, w, Q има благоприятно влияние върху 

конструкцията, той следва да се пренебрегне в товарните комбинации. 
 
6.3.2. Комбиниране на въздействия при извънредни изчислителни ситуации 
В тези товарни комбинации особените товари са преобладаващи. Комбинирането на товарите 

при извънредна изчислителна ситуация може да се опише чрез изразите: 
(6.7)    ( ) ( )∑

≥

++++
1

22,11,1djk, .ψ.ψ или ψ
j

QwsAG  

(6.8)    ( ) ( )∑
≥

++++
1

22,11,1djk, .ψ.ψ или ψ
j

QswAG  

(6.9)    ( ) ( )∑
≥

++++
1

22,11,1djk, .ψ.ψ или ψ
j

wsQAG , 

където: 
Ad e изчислителната стойност на особеното (извънредното) въздействие; 
ψ1 – коефициент за получаване на често повтаряща се стойност на променливо въздействие; 
ψ2 – коефициент за получаване на квазипостоянна стойност на променливо въздействие, 

Таблица 3.1. 
 
6.3.3. Комбиниране на въздействия при сеизмични изчислителни ситуации 
Комбинирането на товарите по напречната рамка при сеизмична изчислителна ситуация може 

да се опише както следва: 
(6.10)    ∑ ∑

≥ ≥

++
1 1

ik,i2,Edjk, .ψ
j i

QAG , 

където: 
AEd e изчислителната стойност на сеизмичното въздействие. 
 
При едноетажните сгради сеизмичното въздействие AEd и натоварването от вятър w не се 

комбинират. 
 
6.4. Влияние на деформациите в напречната рамка при определяне на разрезните усилия 
 
Най - общо, разрезните усилия в рамката може да се определят като се използват следните 2-а 

подхода: 
а) изчисляване по теория от 1-и ред, основаваща се на първоначалната, недеформирана схема на 

конструкцията; 
б) изчисляване по теория от 2-и ред, при която се отчита влиянието на деформациите върху 

разрезните усилия. 
 
Влиянието на деформациите в стоманената конструкция следва да се отчитат, ако те значително 

увеличават следствията от въздействията или променят цялостното поведение на конструкцията. 
Изчисляване на конструкцията по теория от I ред (по недеформирана схема) се използва когато 

може да се пренебрегне увеличаването на разрезните усилия или други изменения в 
конструктивното поведение, причинени от деформации. Това условие може да се приеме за 
изпълнено, ако е удовлетворен посочения в БДС EN 1993-1-1 [16] критерий: 

(6.11)    
чен анализпри пласти

F
F

чен анализпри еласти
F
F

→≥=

→≥=

15

10

Ed

cr
cr

Ed

cr
cr

α

α
, 

където: 
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αcr e параметър, който отчита с колко трябва да се увеличи изчислителното натоварване, че да 
причини обща форма на загуба на устойчивост в еластичен стадий; 

Fcr - критичният товар в еластичен стадий при обща форма на загуба на устойчивост, основаващ 
се на начална еластична коравина; 

FEd - изчислителното натоварване върху конструкцията. 
 
Портални рамки с полегати покривни скатове и равнинни рамки в сгради от типа греда - колона 

могат да се изчисляват по теория от I или II ред в зависимост от това, дали за всеки етаж е 
удовлетворен посочения в (6.11) критерий. При условие, че в порталните рамки осовото натисково 
усилие в ригелите е незначително, αcr може да се определи по следната приблизителна формула: 

(6.12)    
EdH,Ed

Ed
cr δ

. h
V
H

=α , 

където за едноетажни рамки: 
HEd = HEd,1 + HEd,2 e изчислителната стойност на сумарната хоризонтална реакция на колоните в 

рамката, в мястото им на свързване с фундаментите. Хоризонталната реакция е породена от 
хоризонталното натоварване и от фиктивните (условните) хоризонтални товари, виж фиг. 6.5; 

VEd = VEd,1 + VEd,2 - сумарната вертикална реакция на колоните в рамката в мястото им на 
свързване с фундаментите, виж фиг. 6.5; 

h - височината на рамката; 
δH,Ed - хоризонталното отместване на ригела спрямо опорите на рамката, когато тя е натоварена 

с хоризонтални товари и фиктивни (условни) хоризонтални товари. 

 
фиг. 6.5 – Деформирана схема на едноетажна напречна рамка 

и разрезни усилия в опорите ѝ 
 
Покривът на порталната рамка може да се приеме за полегат, ако наклонът му е не по-стръмен 

от 1:2 ( i ≤ 260 ) [16]. 
При отсъствие на по - подробна информация, осовото натисково усилие в ригелите или 

покривните греди може да се приеме за значително, когато: 

(6.13)     Ed

y.
.3,0λ

N
fA

≥
, 

където: 
λ  е условната стройност на ригела или покривната греда, изчислена в равнината на рамката, 

разглеждани като ставно закрепени към колоните; 
А - площта на ригела; 
fy - характеристичната стойност на стоманата в ригела или покривната греда; 
NEd - изчислителната стойност на натисковата сила в ригела или покривната греда. 
 
Условната стройност λ се определя съгласно Приложение А, формула (А.9). 
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Ако се окаже, че съгласно т. 6.4 влиянието на деформациите в конструкцията е значително, 
проверките за загуба на устойчивост следва да бъдат извършвани с отчитане на несъвършенствата 
и на усилията от 2-и ред. 

В зависимост от вида на рамката и от цялостния анализ, несъвършенствата и усилията от II ред 
могат да бъдат отчетени по един от следните начини: 

а) двете се определят изцяло чрез цялостен анализ; 
б) частично се определят чрез цялостен анализ и частично отделни проверки за обща загуба на 

устойчивост на елементите, съгласно Приложение А, Приложение Б или Приложение В; 
в) за основни случаи се определят чрез отделни проверки за загуба на устойчивост на 

еквивалентни елементи, с използване на подходящи изкълчвателни дължини, съгласно общата 
форма на загуба на устойчивост на конструкцията. 

 
При едноетажни рамки, проектирани чрез цялостен еластичен анализ, влиянията от II ред на 

хоризонтално отместване от вертикални товари могат да се изчислят чрез увеличаване на 
хоризонталните товари HEd (например от вятър) и еквивалентни товари VEd.Φ в резултат от 
несъвършенствата на конструкцията, и други възможни усилия от хоризонтално отместване 
съгласно теория от 1-и ред, чрез коефициента k, определян по формулата: 

(6.14)     

cr

11
1

α−
=k , 

при условие, че αcr ≥ 3,0 , 
където коефициентът α cr може да се определи по формула (6.12), ако са удовлетворени 

условията: 
- покривният скат е полегат; 
- осовото усилие в покривните ригели или греди е незначително. 
 
В случай, че αcr < 3,0 се прилага по - точно изчисляване по теория от 2-ри ред. 
 
6.5. Влияние на несъвършенствата на напречната рамка при определяне на разрезните 

усилия в нея 
 
В конструктивния анализ на сградите и съоръженията по подходящ начин трябва да бъдат 

отчетени влиянията на несъвършенствата, които биват [16]: 
- остатъчни напрежения от производството и / или монтажа на стоманената конструкция; 
- геометрични несъвършенства като отсъствие на вертикалност, праволинейност и равнинност; 
- неточно пасване на елементите; 
- ексцентрицитети във възлите. 
 
При изчисляване на рамки, които са чувствителни към загуба на устойчивост с хоризонтално 

отместване, влиянията на несъвършенствата следва да се отчитат чрез еквивалентно 
несъвършенство под формата на начално хоризонтално отклонение и отделни дъгови 
несъвършенства на елементите. Изчислителните стойности на несъвършенствата могат да бъдат 
определени както следва: 

а) общи начални несъвършенства от хоризонтално отклонение, по формулата: 
(6.15)     mh0 .. ααΦ=Φ , 
където: 
Ф0 = 1/200 е базова стойност; 
αh - редукционен коефициент за височина h, приложим за колони; 
αm - редукционен коефициент за броя на колоните в един ред. 

(6.16)    0,1
3
2 границите в но ,2

hh ≤≤= αα
h

, 

където: 
h e височината на конструкцията, в метри [m], виж фиг. 6.6. 
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(6.17)    





 +=

m
a 11.5,0m , 

където: 
m е броят на колоните в един ред, в който брой са включени само онези колони, в които осовото 

усилие NEd е не по - малко от 50 % от средната стойност за колоната в разглежданата вертикална 
равнина. 

 
фиг. 6.6 – Еквивалентни геометрични несъвършенства  

в едноетажна рамка от хоризонтално отклонение 
 
б) относителни начални местни дъгови несъвършенства на елементи от конструкцията, при 

равнинна форма на загуба на устойчивост, по формулата: 

(6.18)     
L
ee 0

d0, = , 

където: 
L e дължината натиснатия елемент, виж фиг. 6.7. 
 
Таблица 6.1 - Изчислителна стойност на началното дъгово несъвършенство e0,d = e0 / L [16] 
Крива на изкълчване, съгласно 

Приложение А, Таблица А.2 
Еластичен анализ Пластичен анализ 

e0,d = e0 / L 
a0 1 / 350 1 / 300 
a 1 / 300 1 / 250 
b 1 / 250 1 / 200 
c 1 / 200 1 / 150 
d 1 / 150 1 / 100 

 
При рамки на сгради, началните несъвършенства от хоризонтални отклонения могат да бъдат 

пренебрегнати, когато е изпълнено: 
(6.19)     EdEd .15,0 VH ≥ , 
където за едноетажни рамки: 
HEd e изчислителната стойност на сумарната хоризонтална реакция на колоните в рамката, в 

мястото им на свързване с фундаментите, виж фиг. 6.5. Хоризонталната реакция е породена от 
хоризонталното натоварване по рамката; 

VEd - сумарната вертикална реакция на колоните в рамката в мястото им на свързване с 
фундаментите, виж фиг. 6.5. 

 
Когато се провежда цялостен анализ на сградата за определяне на разрезните усилия в краищата 

на елементите с цел проверка за обща загуба на устойчивост, местните дъгови несъвършенства 
могат да се пренебрегнат [16]. 

При конструктивния анализ на рамки, чувствителни към влияние от 2-и ред, местните дъгови 
несъвършенства на елементите следва да се въведат допълнително към общите несъвършенства от 
хоризонтално отклонение за всеки натиснат елемент, ако са изпълнени следните условия: 

- поне един от възлите в края на елемента има носимоспособност на огъване; 
- условната стройност λ удовлетворява неравенството: 

(6.20)     
Ed

y.
.5,0λ

N
fA

≥ , 
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където: 
λ  е условната стройност на елемента в равнината, изчислена при приемане на стави в краищата 

му; 
А - площта на натиснатия елемент; 
NEd - изчислителната стойност на натисковата сила в натиснатия елемент. 
 
Условната стройност λ се определя съгласно Приложение А, формула (А.9). 
 
Влиянията на началните хоризонтални отклонения в рамките и местните дъгови 

несъвършенства на елементите могат да бъдат заменени от система еквивалентни хоризонтални 
сили, които са приложени към всяка колона, виж фиг. 6.7. 

 
фиг. 6.7 – Заместване на началните несъвършенства 

с еквивалентни хоризонтални сили 
 
Началните несъвършенства под формата на хоризонтални отклонения следва да се приложат 

във всички възможни хоризонтални направления, но се разглеждат поотделно във всяка посока. 
При анализ на конструкцията по теория от I ред и неотчитане на несъвършенствата в 

елементите, получените разрезни усилия и премествания като правило се получават по - малки от 
действителните.  Това следва да бъде отчетено при оразмеряване на съединенията [31]. 

  
6.6. Максимални деформации в напречните рамки 
 
Съгласно стандарт БДС EN 1993-1-1/NA:2010 [17], общото хоризонтално отместване на ригела 

спрямо опорите на рамката, при основна товарна комбинация е ограничено до: 
 
Таблица 6.2 - Гранични стойности за хоризонтално отместване в сгради [17] 

Вид рамка Гранично отместване 
Едноетажна портална рамка без мостови кран, и където няма конкретни 
изискване към деформациите: 
- преместване на главата на колоната 
- преместване на главата на колоната между две последователни рамки 

 
 

h / 150 
l / 180 

Портална рамка, имаща конкретни изискване към деформациите h / 250 
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7. ПРЪТОВА ПОКРИВНА ГРЕДА 
 
Покривни ригели от прътов тип, виж фиг. 7.1, се използват при повишени разстояния между 

колоните в напречните рамки. Съпоставяйки ги с пълностенните ригели, които са другата 
възможност за покривни конструкции, предимствата на фермите са: 

- по – малко количество вложен метал, дължащо се на концентрирането на материала; 
- по – голяма лекота и ажурност на конструкцията; 
- по – голяма коравина на рамката в равнината ѝ, дължаща се на повишената огъвна коравина 

на прътовия ригел. 
 

Като недостатъци на прътовите конструкции могат да бъдат посочени: 
– фермите имат по-голяма конструктивна височина; 
– за изработването им е необходимо по - вече време и труд, и по-квалифициран, респективно 

- по - добре платен, персонал. 

 
фиг. 7.1 - Голямоотворна прътова покривна конструкция 

 
Отчитайки допълнителни фактори като количество вложен труд при изработване на прътови 

конструкции, необходимото технологично време за производство, цената на профилите, вложени 
като елементи във фермите, начинът на изпълнение и контрол на заваръчните шевове, би могло да 
се каже, че за условията на България прътовите ригели стават конкурентни на пълностенните при 
подпорни разстояния L > 24 m. 

Покривните ферми биха могли да бъдат класифицирани по следните критерии: 
а) според очертанието на поясите: 

- триъгълни ферми; 
- ферми с успоредни пояси; 
- ферми с успоредни пояси и допълнителен обтегач; 
- ферми с трапецовидно очертание на поясите; 
- ферми с понижен долен пояс. 

 
б) според вида (решетката) на пълнежните пръти, виж фигура 7.2 

- с класическа триъгълна решетка (тип Warren); 
- с допълнителни вертикални пръти към триъгълната решетка (модифициран Warren); 
- с допълнителни фермички към триъгълната решетка (Warren с допълнителни фермички); 
- с падащи диагонали (тип Pratt); 
- с качващи се диагонали (тип Howe). 
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фиг. 7.2 - Типове решетки на пълнежните пръти 

 
в) според начина на работа на горния пояс 

- натоварен само с осови усилия - при „стъпване” на столиците само във възлите; 
- натоварен с осови усилия и огъващи моменти – при извънвъзлово предаване на товарите; 

 
Покривната обшивка трябва да може да отвежда попадналите върху нея дъжд и сняг без 

проникване на вода вътре в сградата. Това се постига чрез осигуряване на наклон на обшивката 
към хоризонталната равнина. При традиционно използваните покривни панели и профилирани 
ламарини, би следвало наклонът i ≥ 7 % , особено ако по дължината на обшивката има снаждане. 

Наклонът на покривната обшивка се осигурява чрез наклон на горния пояс на фермата. 
С цел влагане на минимално количество метал в покривните прътови конструкции, височината 

им в средата би следвало да е в границите Lh .
12
1

8
1

ф 





 ÷=  

 
7.1. Определяне на усилията в елементите на покривната ферма 
 
Усилията в елементите на покривната ферма се определят по правилата на строителната 

механика, чрез решаване на типова напречна рамка, със статическа схема и натоварване, както е 
описано в Раздел 6.  

Разпределението на осовите сили в елементите на фермата може да се определи при приемане, 
че те са свързани ставно помежду си.  Вторичните моменти в прътите на фермата, причинени от 
ротационната коравина на възлите, могат да се пренебрегнат при оразмеряването на отделните 
пръти и снаждащите ги възли, когато за сгради е удовлетворено отношението l / h0 ≥ 6 [20], 
където: 

l e системната (осовата) дължина на елемента; 
h0 – височината на елемента в равнината на фермата. 
 
В случай, че по поясите има приложени напречни товари извън възлите (във и / или извън 

равнината на фермата), получаващите се огъващи моменти следва да се отчитат при проектиране 
на прътите, към които товарите са приложени.  

В случаите когато за покривни ферми в сгради е удовлетворено отношението l / h0 ≥ 6 : 
- елементите на решетката могат да се разглеждат като ставно свързани с поясите, така че 

моментите, причинени от напречни товари, приложени към поясите, да не се разпределят от 
пояса към елементите на решетката и обратно; 

- поясите могат да се разглеждат като непрекъснати греди със ставни опори във възлите на 
фермата. 
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Моментите вследствие ексцентрицитети могат да се пренебрегнат при оразмеряване на опънни 

пояси и пълнежни елементи от решетката [20]. Ексцентрицитетите могат да бъдат пренебрегнати и 
при оразмеряване на съединения, когато са в следните граници: 

(7.1)     - 0,55.d0 ≤ e ≤ 0,25.d0 
(7.2)     - 0,55.h0 ≤ e ≤ 0,25.h0 , 
където: 
е е ексцентрицитетът, виж фигура 7.3; 
d0 – диаметърът на пояса, когато той е изпълнен от кръгла тръба; 
h0 – височината на пояса, когато той е изпълнен от правоъгълна тръба. 
 
Когато ексцентрицитетите са в границите, посочени във формули (7.1) и (7.2), и елементите са 

натиснати, моментите от ексцентрицитетите следва да се отчитат [20]. В този случай моментите от 
ексцентрицитетите би трябвало да се разпределят между елементите на пояса от всяка страна на 
възела, в зависимост от техните относителни коравини I / l, където: 

I e инерционния момент на пояса спрямо ос, перпендикулярна на равнината на фермата; 
l – системната (осовата) дължина на елемента. 

 
фиг. 7.3 – Ексцентрицитет във възли 

 
7.2. Оразмеряване на елементите на покривната ферма 
 
7.2.1. Елементи, подложени на центричен опън 
Центрично опънатите елементи се проверяват якостно по формулата [16]: 

(7.3)    1,0
Rdt,

Ed ≤
N
N , 

където: 
NЕd е изчислителната стойност на опънната сила в елемента; 
Nt,Rd - изчислителната носимоспособност на  елемент, натоварен с центрично опънно усилие.  
Определя се съгласно Приложение А. 
 
7.2.2. Елементи, подложени на центричен натиск 
Центрично натиснатите елементи се проверяват за [16]: 
- якостно, по критерия : 

(7.4)    1,0
Rdc,

Ed ≤
N
N , 



д-р инж. Любомир А. Здравков 

 92 

където: 
NЕd е изчислителната стойност на натисковата сила в елемента; 
Nс,Rd - изчислителната носимоспособност на центрично натиснат прът, якостно.  
Определя се съгласно Приложение А. 
 
- за загуба на устойчивост (изкълчване) : 

(7.5)    1,0
Rdb,

Ed ≤
N
N , 

където: 
Nb,Rd е изчислителната носимоспособност на натиснат прът при загуба на устойчивост.  
Определя се съгласно Приложение А. 
 
Ефективните дължини leff на елементите от покривната ферма се определят чрез израза: 
(7.6)    геом.eff β.l=l  
в който: 

β е коефициент на изкълчвателната дължина при центричен натиск; 
lгеом. – геометричната дължина на елемента между 2-е неотместваеми точки. 

 
фиг. 7.4 - Геометрични дължини lгеом. на елементи на фермата 

при проверка за изкълчване 
 
При проверка на елементите за загуба на устойчивост в равнината на фермата, lгеом. е 

разстоянието между пресечните точки на осите на прътите, виж фиг. 7.4 - а). 
При проверка на елементите за загуба на устойчивост извън равнината на фермата, lгеом. е 

разстоянието между 2-е неотместваеми точки на стабилизиращата система, виж фиг. 7.4 - б). 
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Коефициентът на изкълчвателната дължина β на натиснатите елементи , съгласно 
предписанията на стандарт БДС EN 1993-1-1:2005 [16] се определя както следва: 

а) при поясни пръти, изпълнени от I- или H- профили: 
- в равнината на фермата   → β = 0,9; 
- извън равнината на фермата  → β = 1,0. 
 
б) при поясни пръти, изпълнени от затворени профили: 
- в равнината на фермата   → β = 0,9; 
- извън равнината на фермата  → β = 0,9. 
 
в) при пълнежни пръти, общ случай: 
При условие, че поясите осигуряват необходимото закоравяване в краищата на пълнежните 

пръти и съединенията осигуряват достатъчна степен на запъване (снаждане чрез заваръчни шевове 
или поне 2-а болта при болтови съединения), в равнината на фермата β = 0,9, с изключение на 
елементи от ъглови профили. 

 
г) при пълнежни пръти, изпълнени от затворени профили: 
При ферми с успоредни пояси, и пръти от решетката, които изпълняват изискването d / d0 < 0,6 

или b / b0 < 0,6, при затворени пълнежни пръти без изрязвания и сплесквания, заварени по 
периметъра им към пояси от затворени сечения, може да се приеме β = 0,75 при изкълчване във и 
извън равнината на фермата, където: 

d е диаметърът на пълнежния прът, когато той е изпълнен от кръгла тръба; 
d0 – диаметърът на пояса, когато той е изпълнен от кръгла тръба; 
b – широчината на пълнежния прът, когато той е изпълнен от правоъгълна тръба; 
b0 – широчината на пояса, когато той е изпълнен от правоъгълна тръба. 
 
Коефициентите на изкълчвателната дължина β , необходим и при определяне на ефективната 

дължина lef за натиснати елементи, съгласно предписанията на стандарт НПСК-87 [33], са 
посочени в Таблица 7.1: 

 
Таблица 7.1 - Коефициент на изкълчвателна дължина β според НПСК-87 [33] 

Направление на загубата на устойчивост 
Коефициент на изкълчвателна дължина β 

пояси опорни диагонали и 
опорни вертикали 

други пълнежни 
пръти 

1. В равнината на фермата: 
а) за всички ферми, освен посочените в т. 1 б) 
б) за ферми от единични ъглови профили и 
ферми с непосредствено челно 
присъединяване на пълнежните пръти към 
поясите 

 
1,0 

 
 

1,0 

 
1,0 

 
 

1,0 

 
0,8 

 
 

0,9 

2. Извън равнината на фермата: 
а) за всички ферми, освен посочените в т. 2 б) 
б) за ферми с пояси от затворени профили с 
непосредствено челно присъединяване на 
пълнежните пръти към поясите 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
0,9 

 
7.3. Оразмеряване на възлите на фермата, когато тя е изпълнена от затворени профили 
 
Основни символи и означения във възлите на ферми от затворени профили, виж фиг. 7.5: 
CHS - кръгъл затворен профил; 
RHS - правоъгълен затворен профил; 
d - общ диаметър на CHS профил; 
b0 e широчината на поясния прът; 
bi - широчината на пълнежен прът i ; 
bj - широчината на пълнежен прът j ; 
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bp - широчината на плоча; 
h0 - височината на поясния прът; 
hi - височината на пълнежен прът i ; 
hj - височината на пълнежен прът j ; 
t0 - дебелината на стената на поясния прът; 
ti - дебелината на стената на пълнежен прът i ; 
tj - дебелината на стената на пълнежен прът j ; 
tf - дебелината на пояса на I или H-профил; 
tp - дебелината на плоча; 
g - междината между пълнежните пръти в К- или N- възел (отрицателните стойности на g 

съответстват на застъпване q). Междината се измерва по повърхността на поясния прът, между 
петите на съединяваните пълнежни пръти i и j; 

p - дължината на проектираната контактна площ на припокриващия прът върху повърхността на 
поясния елемент, при отсъствие на припокрития прът; 

q - дължината на застъпването, измервано по повърхността на поясния прът, между пълнежните 
пръти в К- или N- възел ; 

θi - ъгълът между пълнежен прът i и поясния елемент; 
θj - ъгълът между пълнежен прът j и поясния елемент; 
fy,0 - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата в поясния прът; 
fy,i - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата в пълнежен прът i ; 
fy,j - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата в пълнежен прът j ; 
 
Индексът "i" се използва за означаване на елемент от възел. При възли с един пълнежен прът 

той се означава с i = 1, независимо дали е подложен на опън или натиск. При възли с два 
пълнежни пръта, обикновено с i = 1 се показва натиснатият прът, а с i = 2 - опънатият прът; 

В К- и N-възли със застъпване на пълнежните пръти, индексът "i" се отнася за припокриващия 
прът, а индексът "j" - за припокрития, виж фиг. 7.5 - б). 

 
фиг. 7.5 - Възли с междина и със застъпване 

 
Отношенията, използвани при проверките за носеща способност на възлите от затворени 

профили, се определят както следва: 

(7.7)   
M5y,0

Ed0,

γ
1.

σ
f

n =  - използва  се за поясни елементи от RHS профили 

(7.8)   
M5y,0

Edp,
p γ

1.
σ
f

n =  - използва  се за поясни елементи от СHS профили 

където: 
σ0,Ed e максималното изчислително напрежение на натиск в поясен елемент в мястото на възела; 
σp,Ed - стойността без напреженията вследствие компонентите на силите в прътите на възела, 

успоредни на оста на поясния елемент; 
γМ5 - носимоспособност на възли в решетъчни конструкции от затворени профили. Определя се 

от Таблица 1; 
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β е отношението на средния диам етър на или средната широчина на пълнежните пръти от 

решетката, към съответния размер на поясния прът: 
- за Т, Y и Х-възли: 

(7.9)    
0

1

0

1

0

1  или ;β
b
b

b
d

d
d

=  

 
- за К и N-възли: 

(7.10)   
0

2121

0

21

0

21

.4
 или

.2
 ;

.2
β

b
hhbb

b
dd

d
dd +++++

=  

 
- за КT-възли: 

(7.11)   
0

321321

0

321

0

321

.6
 или

.3
 ;

.3
β

b
hhhbbb

b
ddd

d
ddd +++++++++

=  

 
βp е отношението bi/bp ; 
 
γ е отношението на широчината или диаметъра на поясния прът към удвоената дебелина на 

стената му. Определя се чрез изразите: 

(7.12)    
f

0

0

0

0

0

.2
 или

.2
 ;

.2
γ

t
b

t
b

t
d

=  

 
η е отношението на височината на пълнежен прът от решетката към диаметъра или широчината 

на поясния елемент: 

(7.13)    
0

i

0

i  илиη
b
h

d
h

=  

 
ηp е отношението hi/bp ; 
 
λov е застъпването между пълнежните пръти, виж фиг. 7.5, изразено в проценти: 

(7.14)    .100%λov p
q

=
 

Другите означения са определени в текста, където са използвани.
 

 
Изчислителните носимоспособности на възли от затворени профили или от затворени и 

отворени профили се основават на следните форми на разрушение: 
а) разрушаване на пояса на поясен елемент (разрушаване на пояса на поясен елемент в 

пластичен стадий) или пластифициране на поясния елемент (разрушаване на напречното сечение 
на поясния елемент в пластичен стадий); 

б) разрушаване на страничната стена на поясния елемент (или разрушаване на стеблото) 
вследствие провлачане, смачкване или загуба на устойчивост (изкорубване или изкълчване на 
стената или стеблото на поясния елемент) под натиснатия прът от решетката; 

в) разрушаване от срязване на поясния елемент; 
г) разрушаване от продънване (хлътване) на стената на поясен елемент от затворен профил 

(образуване на пукнатини, водещи до откъсване на пръта от решетката от поясния елемент); 
д) разрушаване на прът от решетката с намалена изчислителна широчина (образуване на 

пукнатини в заваръчните шевове или в прътите от решетката); 
е) разрушаване в следствие местна загуба на устойчивост на прът от решетката или на поясен 

елемент със затворено сечение в мястото на възела. 
 
Носимоспособността на възел с качествено изпълнени заваръчни шевове обикновено е по - 

висока при опън, отколкото при натиск. За да се избегнат възможни местни прекомерни 
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деформации или намаляване на капацитета на завъртане, изчислителната носимоспособност на 
възела се базира на носимоспособността на прътите от решетката на натиск. 

 
7.3.1. Заварени възли с елементи от кръгли тръби (CHS профили) 
Възли в границата на валидност на Таблица 7.2 следва да се проверяват само за разрушаване на 

пояса на поясния елемент и разрушаване от продънване, съгласно Таблица 7.3, Таблица 7.4 или 
Таблица 7.5.   За изчислителна носимоспособност на съединението се приема по - малката от тези 
стойности. 

За възли извън границата на валидност на Таблица 7.2 трябва да се извършват всички проверки 
за шестте форми на разрушение, описани по - горе. Освен това следва да се отчитат вторичните 
моменти във възлите, причинени от тяхната ротационна коравина. 

 
Таблица 7.2 - Граница на валидност за заварени възли с пръти от поясите и решетката от 

кръгли тръби (CHS профили), БДС EN 1993-1-8:2005/AC:2014 [21] 

Отношение на диаметрите 0,12,0
0

i ≤≤
d
d  

Пояси 

опън 
5010

0

0 ≤≤
t
d  в общия случай,  

но 4010
0

0 ≤≤
t
d  за Х - възли 

натиск 
клас 1 или 2 и 5010

0

0 ≤≤
t
d  в общия случай, 

но 4010
0

0 ≤≤
t
d  за Х - възли 

Пръти 
опън 50

i

i ≤
t
d  

натиск клас 1 или 2      

в случай на застъпване, виж фиг. 7.5 - б) 25 % ≤ λov ≤ λov,lim 
в случай на междина,  виж фиг. 7.5 - а) g ≥ t1 + t2 
λov,lim = 60 % в случай, че скритата част на съединението не е заварена 
λov,lim = 80 % в случай, че скритата част на съединението е заварена 
Когато застъпването λ ov > λov,lim , съединението между прътите от решетката и пояса на 

поясния елемент трябва да се провери на срязване. 
 
Когато прътите от решетката са натоварени само с осови сили, следното неравенство трябва да 

бъде удовлетворено: 

(7.15)     0,1
Rdi,

Edi, ≤
N
N

, 

където: 
Ni,Ed e изчислителното осово усилие на прът от решетката; 
Ni,Rd - изчислителна носимоспособност на заварения възел при осово усилие. 
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Таблица 7.3 - Изчислителна носимоспособност на заварени възли при осова сила в 
съединяваните пръти, чиито профили са от кръгли тръби (CHS профили) 
Разрушаване на пояса на поясен елемент - T и Y възли 

 

( ) ( )2

M51

2
0y,0p

2,0

Rd1, β.2,148,2.
γ.θsin

...γ
+=

tfk
N  

Разрушаване на пояса на поясен елемент - Х възли 

 

( ) ( )β.81,01
2,5.

γ.θsin
..

M51

2
0y,0p

Rd1, −
=

tfk
N  

Разрушаване на пояса на поясен елемент - К и N възли с отстояние или застъпване 

 

( ) 







+=

2

1

M51

2
0y,0pg

Rd1, .2,108,1.
γ.θsin

...
d
dtfkk

N  

( )
( ) Rd1,

2

1
Rd2, .

θsin
θsin NN =  

Разрушаване от продънване за K, N и KT-възли с междина, и всички T, Y и X възли (i = 1, 2 или 3) 
Когато е изпълнено di ≤ d0 - 2.t0 ( )

( )i2
i

i
M5

0y,0
Rdi, θsin2.

θsin1.π..
γ.3
. +

= d
tf

N  

Коефициенти kg и kp 

















+

+=








− 33,1.5,0

1,2
2,0

g

01

γ.024,01.γ
t

g

e

k  

За np > 0 (натиск)  → kp = 1 - 0,3.np.(1 + np), но kp ≤ 1,0 
За np ≤ 0 (опън)     → kp = 1,0 

 
Когато прътите от решетката във възела са подложени на огъване и осова сила, следва да бъде 

удовлетворено условието: 

(7.16)    1
Rdi,op,

Edi,op,
2

Rdi,ip,

Edi,ip,

Rdi,

Edi, ≤+









+

M
M

M
M

N
N

, 

където: 
Мip,i,Ed e изчислителният огъващ момент в равнината на възела; 
Mip,i,Rd - изчислителната носимоспособност на огъване в равнината на възела; 
Мop,i,Ed - изчислителният огъващ момент извън равнината на възела; 
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Mip,i,Rd - изчислителната носимоспособност на огъване извън равнината на възела; 
 
Таблица 7.4 - Изчислителна носимоспособност на огъване на заварени възли с пръти от 

решетката и пояси от кръгли тръби (CHS профили) 
Разрушаване на пояса на поясен елемент - Т, Х и Y възли 

 

( ) p
M51

1
2
0y,0

Rdip,1, β...
γ.θsin
..

.85,4 k
dtf

M γ=  

Разрушаване на пояса на поясен елемент - К, N, T, X и Y възли 

 

( ) p
M51

1
2
0y,0

Rdop,1, .
β.81,01

7,2.
γ.θsin
..

k
dtf

M
−

=  

Разрушаване от продънване - K и N възли с междина, и всички T, X и Y възли 
Когато е изпълнено d1 ≤ d0 - 2.t0 ( )

( )1
2

1

M5

2
10y,0

Rdip,1, θsin4.
θsin.31.

γ.3
.. +

=
dtf

M  

( )
( )1

2
1

M5

2
10y,0

Rdop,1, θsin4.
θsin3.

γ.3
.. +

=
dtf

M  

Коефициент kp 
За np > 0 (натиск)  → kp = 1 - 0,3.np.(1 + np), но kp ≤ 1,0 
За np ≤ 0 (опън)     → kp = 1,0 
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Таблица 7.5 - Изчислителни критерии за специални видове заварени възли с пръти от 
решетката и пояси от кръгли тръби (CHS профили) 

Вид на възела Изчислителни критерии 
Усилията в пълнежните пръти могат да бъдат 
опън или натиск, но трябва да действат в едно и 
също направление и за двата пръта 

 

0,1
Rdi,

Edi, ≤
N
N

 

където: 
Ni,Rd = N1,Rd , определена за Х възел от Таблица 
7.3 

Елементи 1 и 3 са винаги натиснати, а елемент 
2 е опънат 

 

N1,Ed.sin(θ1) + N3,Ed.sin(θ3) ≤ N1,Rd.sin(θ1) 
N2,Ed.sin(θ2) ≤ N1,Rd.sin(θ1), 
където: 
N1,Rd е стойността на N1,Rd за К възел от Таблица 

7.3, но 
0

1

d
d се заменя с 

0

321

.3 d
ddd ++  

Всички пръти от решетката са или само 
натиснати, или само опънати 

 

N1,Ed.sin(θ1) + N2,Ed.sin(θ2) ≤ Nх,Rd.sin(θх), 
където: 
Nх,Rd е стойността на Nх,Rd за Х възел от 
Таблица 7.3, в която Nх,Rd.sin(θх) е по - голямото 
от: 
|N1,Rd.sin(θ1)| и |N2,Rd.sin(θ2)| 
 

Елемент 1 е винаги натиснат, а елемент 2 е 
опънат 

 

0,1
Rdi,

Edi, ≤
N
N

 

където: 
Ni,Rd = N1,Rd , определена за K възел от Таблица 
7.3, при условие, че за възел с междина в 
сечение 1-1, поясът удовлетворява условието: 

1
2

Rdpl,0,

Ed0,

2

Rdpl,0,

Ed0, ≤









+











V
V

N
N
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7.3.2. Заварени възли с пръти от решетката от кръгли (CHS) или правоъгълни (RHS) 
тръби и поясни елементи от правоъгълни (RHS) тръби 

Изчислителната носимоспособност на заварени възли, чиято геометрия е в границите на 
валидност, показани в Таблица 7.6, могат да се определят само съгласно Таблица 7.8, Таблица 7.9 
и Таблица 7.10. За изчислителна носимоспособност на съединението се приема минималната 
стойност от всички приложени критерии. 

За възли извън границата на валидност на Таблица 7.6 трябва да се извършват всички проверки 
за шестте форми на разрушение, описани по - горе. Освен това следва да се отчитат вторичните 
моменти във възлите, причинени от тяхната ротационна коравина. 

 
Таблица 7.6 - Граница на валидност за заварени възли с правоъгълни пръти в поясите и кръгли 

или правоъгълни пълнежни пръти, БДС EN 1993-1-8:2005/AC:2014 [21] 

Вид на възела 

Параметри на възела ( i = 1 или 2, j - за припокриващия прът ) 

bi/b0 или di/b0 
bi/ti и hi/ti, или di/ti h0/b0 

и hi/bi 
b0/t0 и h0/t0 

Междина или 
застъпване 

bi/bj 
Натиск Опън 

T, Y или Х bi/b0 ≥ 0,25 bi/ti ≤ 35 
и 
hi/ti ≤ 35 
и  
клас 1 или 2 

bi/ti ≤ 35 
и 
hi/ti ≤ 35 
 

≥ 0,5, 
но 
≤ 2,0 

≤ 35 
и  
клас 1 или 
клас 2 

- 

К или N възел с 
междина 

bi/b0 ≥ 0,35 
и 
≥ 0,1+0,01.b0/t0 

g/b0 ≥ 0,5.(1-β), 
но ≤ 1,5.(1-β) 1) 

и минимум 
g ≥ t1 + t2 

K или N възел 
със застъпване bi/b0 ≥ 0,25 клас 1 клас 1 или 

клас 2 
25%≤ λov≤ λov,lim 

2) 
bi/bj ≤ 0,75 

Прът от 
решетката с 
кръгло сечение 

0,4 ≤ di/b0 ≤ 0,8 клас 1 di/ti ≤ 50 
 Както по - горе, но с di вместо 

bi и dj вместо bj 

1) Когато g/b0 > 1,5.(1 - β) и g > t1 + t2, възлите се разглеждат като 2-а отделни Т или Y възела. 
2) λov,lim = 60 % в случай, че скритата част на съединението не е заварена. λ ov,lim = 80 % в случай, че скритата част 

на съединението е заварена. Когато застъпването λ ov > λov,lim или когато прътите от решетката са с правоъгълни 
сечения с hi < bi и / или hj < bj, съединението между прътите от решетката и пояса на поясния елемент трябва да се 
провери на срязване. 

 
Изчислителните носимоспособности на заварени възли с пръти от решетката от квадратни или 

кръгли тръби и с поясни елементи само от квадратни тръби, чиято геометрия е в границите на 
валидност от Таблица 7.6 и удовлетворяват допълнителните условия от Таблица 7.7, се определят 
по формулите, посочени в Таблица 7.8. 

Единствените изчислителни проверки, които трябва да се извършат за възли в границата на 
валидност на Таблица 7.8, са разрушението на пояса на поясния елемент и разрушаването на прът 
от решетката с намалена изчислителна широчина. За изчислителна носимоспособност на 
съединението при осова сила се приема по - малката от тези стойности. 

 
Таблица 7.7 - Допълнителни критерии за ползване на Таблица 7.8 

Вид на пръта от решетката Вид възел Параметри на възела 

Квадратна тръба 
T, Y или X bi/b0 ≤ 0,85 bi/t0 ≥ 10 

К или N с междина 3,1
.2

6,0
1

21 ≤
+

≤
b
bb  bi/t0 ≥ 15 

Кръгла тръба 
T, Y или X  bi/t0 ≥ 10 

К или N с междина 3,1
.2

6,0
1

21 ≤
+

≤
d
dd  bi/t0 ≥ 15 
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Таблица 7.8 - Изчислителна носимоспособност на заварени възли при осова сила в 
съединяваните пръти, чиито профили са от кръгли или квадратни тръби,  

Вид на възела Изчислителна носимоспособност (i = 1 или 2, j - 
за припокрития прът) 

Т, Y и X възли 

 

Разрушаване на пояса на поясния елемент 
β ≤ 0,85 

( ) ( ) ( ) 







−+

−
= β1.4

θsin
β.2.

γ.θsin.β1
..

1M51

2
0y,0n

Rd1,

tfk
N  

K и N възли с междина 

 

Разрушаване на пояса на поясния елемент 
β ≤ 1,0 

( ) 0

21

M5i

2
0y,0n

Rdi, .2
.

γ.θsin
...γ.9,8

b
bbtfk

N +
=  

K и N възли със застъпване *) 
Елементи i или j могат да са натиснати или 

опънати, но ако единият елемент е опънат, 
другият следва да бъде натиснат. 

 

Разрушаване на прът от решетката 
25 % ≤ λov < 50 % 







 −++= i

ov
iove,eff

M5

iy,
Rdi, .4

50
..2.

γ
.

thbb
tf

N i λ  

Разрушаване на прът от решетката 
50 % ≤ λov < 80 % 

( )iiove,eff
M5

iy,
Rdi, .4.2.

γ
.

thbb
tf

N i −++=  

Разрушаване на прът от решетката 
λov ≥ 80 % 

( )iiove,i
M5

iy,
Rdi, .4.2.

γ
.

thbb
tf

N i −++=  

Параметри beff, be,ov и kn 

i
iiy,

0y,0

00
eff .

.

.
.

/
10 b

tf
tf

tb
b = , но beff ≤ bi 

i
iiy,

jjy,

jj
ove, .

.

.
.

/
10 b

tf
tf

tb
b = , но be,ov ≤ bi 

За n > 0 (натиск) → 0,1
β

.4,03,1n ≤−=
nk  

За n ≤ 0 (опън)    → kn = 1,0 

За пръти от решетката с кръгли профили, горните носимоспособности се умножават с π /4, а 
размерите b1 и h1 се заместват с d1, a b2 и h2 - с d2 
*) Следва да се проверява само припокриващия прът i. Ефикасността (т.е. изчислителната 
носимоспособност на възела, разделена на изчислителната носимоспособност на пръта от решетката в 
пластичен стадий) на припокрития прът j следва да се приеме равна на тази на припокриващия прът. Виж 
също Таблица 7.6. 
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Таблица 7.9 - Изчислителна носимоспособност на заварени T, X и Y възли при осова сила в 
съединяваните пръти, чиито профили са от кръгли или правоъгълни тръби за решетката и с поясни 
елементи от правоъгълни тръби, БДС EN 1993-1-8:2005/AC:2014 [21] 

Вид на възела Изчислителна носимоспособност (i = 1) 

 

Разрушаване на пояса на поясния елемент  
β ≤ 0,85 

( ) ( ) ( ) 







−+

−
= β1.4

θsin
η.2.

γ.θsin.β1
..

1M51

2
0y,0n

Rd1,

tfk
N  

Изкълчване на страничната стена на пояса 1) 
β = 1,0 2) 

( ) ( ) 







+= 0

1

1

M51

0bn
Rd1, .10

θsin
.2.

γ.θsin
.. thtfkN  

Разрушаване на прът от решетката        β ≥ 0,85 
N1,Rd = fy,1.t1.(2.h1 - 4.t1 + 2.beff)/γM5 
Продънване                               0,85 ≤ β ≤ (1 - 1/γ) 

( ) ( ) 







+= pe,

1

1

M51

0y,0
Rd1, .2

θsin
.2.

γ.θsin.3
.

bhtf
N  

Параметри beff, be,p и kn 

1
1y,1

0y,0

00
eff .

.

.
.

/
10 b

tf
tf

tb
b = , но beff ≤ b1 

1
00

pe, .
/

10 b
tb

b = , но be,p ≤ b1 

За n > 0 (натиск) → 0,1
β

.4,03,1n ≤−=
nk  

За n ≤ 0 (опън)    → kn = 1,0 

При опън     → fb = fy,0 
При натиск  → fb = χ.fy,0 при Т и Y възли 
                     → fb = 0,8.χ.fy,0.sin(θi) при X възли 

 където: 
χ е коефициентът на изкълчване за равнинна 
форма на изкълчване по Приложение А, като се 
използва съответната крива на изкълчване и 
условната стройност λ , определена по 

формулата: 

y,0

10

0

π.

)θsin(
1.2

.46,3λ

f
E

t
h









−

=  

За пръти от решетката с кръгли профили, горните носимоспособности се умножават с π/4, а 
размерите b1 и h1 се заместват с d1, a b2 и h2 - с d2 . 
1) При Х възли с cos (θ1) > h1/h0 се използва по - малката от тази стойност и изчислителната 
носимоспособност на срязване на страничните страни на поясния елемент, дадени в Таблица 7.10 за К и N 
възли с междина. 
2) При 0,85 ≤ β ≤ 1,0 се п рилага линейна интерполация между стойността при разрушение на пояса на 
поясния елемент при β = 0,85 и меродавната стойност при разрушаване на стената на поясния елемент при 
β = 1,0 (изкълчване на стената или срязване на пояса). 
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Таблица 7.10 - Изчислителна носимоспособност на заварени К и N възли при осова сила в 
съединяваните пръти, чиито профили са от кръгли или правоъгълни тръби за решетката и с поясни 
елементи от правоъгълни тръби. 

Вид на възела Изчислителна носимоспособност (i = 1 или 2) 
K и N възли с междина 
 
 
 

 

Разрушаване на пояса на поясния елемент 

( ) 0

2121

M5i

2
0y,0n

Rdi, .4
.

γ.θsin
...γ.9,8

b
hhbbtfk

N +++
=  

Срязване на поясния елемент 

( ) M5i

vy,0
Rdi, γ.θsin.3

.Af
N =  

( )
M5

2

Rdpl,

Ed
y,0vy,0v0Rd0, γ

1.1...


























−+−=

V
VfAfAAN  

Разрушаване на прът от решетката 
Ni,Rd = fy,i.ti.(2.hi - 4.ti + bi + beff)/γM5 
Продънване                                        β ≤ (1 - 1/γ) 

( ) ( ) 







++= pe,i

i

i

M5i

0y,0
Rdi, θsin

.2.
γ.θsin.3

.
bbhtf

N  

K и N възли със застъпване Като Таблица 7.8 
Параметри beff, be,p и kn 

i
iiy,

0y,0

00
eff .

.

.
.

/
10 b

tf
tf

tb
b = , но beff ≤ bi 

i
00

pe, .
/

10 b
tb

b = , но be,p ≤ bi 

За n > 0 (натиск) → 0,1
β

.4,03,1n ≤−=
nk  

За n ≤ 0 (опън)    → kn = 1,0 

Av = 2.(h0 + α.b0).t0 
 
При пълнежни пръти от кръгли профили α = 0. 
При пълнежни пръти от правоъгълни или 
квадратни профили: 

2
0

2

.3
.41

1

t
g

+
=α  

За пръти от решетката с кръгли профили, горните носимоспособности се умножават с π/4, а 
размерите b1 и h1 се заместват с d1, a b2 и h2 - с d2 , освен в случай на срязване на поясния елемент. 

 
Когато прътите от решетката във възела са подложени на огъване и осова сила, следва да бъде 

удовлетворено условието: 

(7.17)    1
Rdi,op,

Edi,op,

Rdi,ip,

Edi,ip,

Rdi,

Edi, ≤++
M
M

M
M

N
N

, 

където: 
Мip,i,Ed e изчислителният огъващ момент в равнината на възела; 
Mip,i,Rd - изчислителната носимоспособност на огъване в равнината на възела; 
Мop,i,Ed - изчислителният огъващ момент извън равнината на възела; 
Mip,i,Rd - изчислителната носимоспособност на огъване извън равнината на възела; 
 
Изчислителният огъващ момент Мi,Ed се определя за пресечната точка на осовата линия на пръта 

от решетката с повърхността на поясния елемент. 
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Таблица 7.11 - Изчислителна носимоспособност на огъване на заварени възли с пръти от 
решетката и пояси от правоъгълни тръби (RHS профили) 

Разрушаване на Т и Х възли Изчислителна носимоспособност 
Моменти в равнината на възела (θ = 900) 

 

Разрушаване на пояса на поясния елемент 
β ≤ 0,85 












−
+

−
+=

β1
η

β1
2

2.η
1.

γ
...

M5

1
2
0y,0n

Rdip,1,

htfk
M  

Смачкване на странична стена на поясен 
елемент                                            0,85 ≤ β ≤ 1,0 

( )201
M5

0ky,
Rdip,1, .5.

γ
..5,0

th
tf

M +=  

fy,k = fy,0           → за Т възли 
fy,k = 0,8.fy,0  → за Х възли 
Разрушаване на прът от решетката 
0,85 < β ≤ 1,0 

( ) ( )( )
M5

11111effpl,1y,1
Rdip,1, γ

.../-1-W. tthbbbf
M

−
=  

Моменти извън равнината на възела (θ = 900) 
 

 

Разрушаване на пояса на поясния елемент 
β ≤ 0,85 










−
+

+
−
+

=
β1

)β1.(..2
β)2.(1
β).(1.

γ
.. 101

M5

2
0y,0n

Rdop,1,
bbhtfk

M  

Смачкване на странична стена на поясен 
елемент                                            0,85 < β ≤ 1,0 

( )0100
M5

0ky,
Rdop,1, .5)..(

γ
.

thtb
tf

M +−=  

fy,k = fy,0           → за Т възли 
fy,k = 0,8.fy,0  → за Х възли 
Разрушаване на поясния елемент вследствие 
дисторсия (само за Т възли) *) 

( )).(....
γ

.
.2 0000001

M5

0y,0
Rdop,1, hbthbth

tf
M ++=  

Разрушаване на прът от решетката 
0,85 < β ≤ 1,0 

( )( )
M5

1
2

1
2

1effpl,1y,1
Rdop,1, γ

../-10,5.-W. tbbbf
M =  

Параметри beff и kn 

1
1y,1

0y,0

00
eff .

.

.
.

/
10 b

tf
tf

tb
b = , но beff ≤ b1 

 

За n > 0 (натиск) → 0,1
β

.4,03,1n ≤−=
nk  

За n ≤ 0 (опън)    → kn = 1,0 

*) Този критерий не се прилага, когато разрушаването на пояса от дисторсия се предотвратява с други 
средства 
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Таблица 7.12 - Изчислителни критерии за специални видове заварени възли с пръти от 
решетката и пояси от правоъгълни тръби (RHS профили) 

Вид на възела Изчислителни критерии 
Усилията в пълнежните пръти могат да бъдат 

опън или натиск, но трябва да действат в едно и 
също направление и за двата пръта 

 

0,1
Rdi,

Edi, ≤
N
N

 
където: 
Ni,Rd = N1,Rd , определена за Х възел от 

Таблица 7.9 

Елементи 1 и 3 са винаги натиснати, а 
елемент 2 е опънат 

 

N1,Ed.sin(θ1) + N3,Ed.sin(θ3) ≤ N1,Rd.sin(θ1) 
N2,Ed.sin(θ2) ≤ N1,Rd.sin(θ1), 
където: 
N1,Rd е стойността на N1,Rd за К възел от 

Таблица 7.10, но 
0

2121

.4 b
hhbb +++ се заменя с 

0

321321

.6 b
hhhbbb +++++  

Всички пръти от решетката са или само 
натиснати, или само опънати 

 

N1,Ed.sin(θ1) + N2,Ed.sin(θ2) ≤ Nх,Rd.sin(θх), 
където: 
Nх,Rd е стойността на Nх,Rd за Х възел от 

Таблица 7.9, в която Nх,Rd.sin(θх) е по - голямото 
от: 

|N1,Rd.sin(θ1)| и |N2,Rd.sin(θ2)| 
 

Елемент 1 е винаги натиснат, а елемент 2 е 
опънат 

 

0,1
Rdi,

Edi, ≤
N
N

 
където: 
Ni,Rd = N1,Rd , определена за K възел от 

Таблица 7.12, при условие, че за възел с 
междина в сечение 1-1, поясът удовлетворява 
условието: 

1
2

Rdpl,0,

Ed0,

2

Rdpl,0,

Ed0, ≤









+











V
V

N
N
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7.3.3. Заваръчни шевове между елементите на ферми от затворени профили 
Заваръчните шевове, които присъединяват прътите от решетката към поясите, могат да бъдат 

ъглови, челни, или в комбинация от двата. Те следва да бъдат изпълнени по целия периметър на 
затвореното сечение. При частично застъпващи се възли е допустимо скритата част от 
съединението да не се заварява, ако компонентите на осовите усилия в прътите от решетката, 
перпендикулярни на оста на пояса, не се различават с по - вече от 20 % [20].  

Заваръчните шевове, които присъединяват прътите от решетката към поясите, трябва да бъдат 
оразмерявани по такъв начин, че да имат достатъчна носимоспособност при неравномерното 
разпределение на напреженията, което е функция на различните коравини в снажданите елементи. 

Податливостта на пояса на поясния елемент с правоъгълно сечение води до намаляване на 
усилията, които пълнежните пръти могат да му предадат. На етап изчисления този ефект се отчита 
чрез използване на ефективна широчина beff, виж фиг. 7.6. 

 
фиг. 7.6 - Ефективна широчина beff на пояса на i-ти пълнежен прът 

 
Стойността на beff може да се определи по формулата: 

(7.18)    i
iiy,

0y,0

00
eff .

.

.
.

/
10 b

tf
tf

tb
b = , но beff ≤ bi 

 
При beff ≤ bi, виж фиг. 7.6, изчислителната дължина lw на заваръчния шев в снаждането между 

поясния и i-ти пълнежен прът с правоъгълно сечение ще бъде: 

 (7.19)    ( )








+=

i

i
effw θsin

.2 hbl  

 
Ъглови заваръчни шевове могат да се използват за съединяване на елементи, чиито 

повърхности на сплавяване сключват ъгъл от 600 до 1200 . Когато ъгълът е извън тези граници, 
виж указанията в Приложение Е, т. Е.3. 

При производството на студеноформувани профили, в местата на огъване възникват пластични 
деформации, които водят до големи остатъчни напрежения. В резултат, не се допуска заваряване 
на разстояние 5.t от всяка страна на студеноформуваната зона, виж фиг. 7.7, освен ако не е 
изпълнено едно от следните условия: 

- преди заваряването е извършена нормализация на студеноформуваните зони; 
- отношението r/t удовлетворява изискванията на Таблица 7.13. 

 
фиг. 7.17 - Студеноформувана зона и прилежащи ѝ участъци 
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Таблица 7.13 - Условия за заваряване в студеноформувани зони и прилежащите им участъци 
 

r / t 
 

Деформация, дължаща 
се на студено 
формуване, % 

Максимална дебелина, mm 
Основни положения Напълно спокойна 

стомана 
Стомана, „успокоена” 

чрез алуминий  
(Al ≥ 0,02%) 

Преобладава 
статично 

натоварване 

Преобладава 
умора 

 
≥ 25 
≥ 10 
≥ 3,0 
≥ 2,0 
≥ 1,5 
≥ 1,0 

 
≤ 2 
≤ 5 
≤ 14 
≤ 20 
≤ 25 
≤ 33 

 
без ограничение 
без ограничение 

24 
12 
8 
4 

 
без ограничение 

16 
12 
10 
8 
4 

 
без ограничение 
без ограничение 

24 
12 
10 
6 

 
7.4. Монтажни възли на покривната ферма 
 
Детайлите на снаждане между покривните ферми и колоните са различни, в зависимост от това 

дали връзката между тях е ставна или корава. На фиг. 7.18 и фиг. 7.19 са показани някои възможни 
решения. 

 
фиг. 7.18 - Снаждане на покривната ферма с пълностенна колона 

 

 
фиг. 7.19 - „Стъпване” на триъгълна покривната ферма върху съставена колона 
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На фиг. 7.19 са показани детайли за "стъпването" на столицата върху фермата и монтажното 

снаждане на 2-те половинки на последната в средата. 

 фиг. 7.18 - Монтажни възли в покривната ферма 
 

 
фиг. 7.19 - Монтажнo снаждане в средата на покривната ферма, 

изпълнена от отворени профили 
 
7.5. Проверки за деформации 
 
В следствие приложените върху тях вертикални товари, фермите се деформират. С цел 

гарантиране безпрепятственото оттичане на атмосферните води, както и възпрепятстването на 
откъсването на обшивката от конструкцията, тези деформации се ограничават. 

Максималните провисвания Δ max по дължината на фермата са ограничени до посочените в 
Таблица 5.1 стойности. 

 
 
 
 



д-р инж. Любомир А. Здравков 

 109 

8. ПЪЛНОСТЕННА ПОКРИВНА ГРЕДА 
 
Покривни ригели от пълностенен тип, виж фиг. 8.1, се използват при сравнително не големи 

разстояния между колоните в напречните рамки. Съпоставяйки ги с прътовите ригели, които са 
другата възможност за покривни конструкции, виж фиг. 6.2, предимствата на пълностенните греди 
са: 

- простотата и лекота на изработване на детайлите; 
- възможността за автоматизация на производството, в резултат на което съществено намаляват 

разходите на човешки труд и технологичното време за производство. 

 
фиг. 8.1 - Пълностенни покривни ригели 

 
Пълностенните ригели винаги са по - тежки от прътовите, но отчитайки допълнителни фактори 

като количество вложен труд при изработване на прътови конструкции, необходимото 
технологично време за производство, цената на профилите, вложени като елементи във фермите, 
би могло да се каже, че за България пълностенните ригели са напълно икономически оправдани 
при подпорни разстояния L ≤ 24 m. В западноевропейските държави, където цената на труда е 
доста по - висока, пълностенните ригели са конкурентни при значително по - големи отвори L. 

 
8.1. Определяне на разрезните усилия в пълностенната покривна греда 
 
Разрезните усилия в пълностенната покривна греда зависят от нейната статическа схема, т.е. 

начинът ѝ на присъединяване към колоните под нея. Те се определят чрез решаване на типова 
напречна рамка по правилата на строителната механика, със статическа схема и натоварване, 
както е описано в Раздел 6. 

 
8.2. Предварителен избор на пълностенното сечение на ригела 
 
Сечението на пълностенния ригел ще бъде с I – форма, тъй като тя е най-подходяща за поемане 

на преобладаващите огъващи моменти по дължината на гредата. I – сечението може да бъде 
изпълнено като горещовалцувано ( IPE, HEA, дори HEB), или съставено (от заварени помежду си 
3-и листа стомана). Вторият тип сечение се получава по-икономично от към разход на стомана, 
тъй като може да се оптимизира. Затова тук ще се спрем на него. 

При използване на съставени сечения е необходимо размерите на изграждащите ги стоманени 
листове да бъдат предварително определени. В най - общия случай това са шест независими 
параметъра, виж фиг. 8.2. С цел опростяване на изчисленията може да се приеме, че горният и 
долният пояс са с еднакви размери и тогава определяните параметри намаляват до четири. 
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фиг. 8.2 - Размери на сечението на съставени стоманени греди 

 
Предварителния избор на размерите на сечението ни дава база, от която да тръгнем. След това 

пълностенният ригел задължително трябва да бъде проверен якостно, за загуба на устойчивост и 
деформации, и при нужда – променен и оптимизиран. 

 
8.2.1. Минимална височина hmin на сечението  
Изхожда се от изискването за ограничаване на максималните деформации от вертикални 

товари. Тук товарите са с техните характеристични стойности.  

(8.1)     
max

2
n,1

1min, .
.σ

.
24
5

wE
l

h = , 

където: 
Е е модулът на еластичността на стоманата; 
l – дължината (подпорното разстояние) на гредата; 
wmax - максималното провисване на  покривната греда от комбинация с характеристичните 

стойности на товарите, в която са включени постоянните товари Gk,j. Съгласно [17], wmax = l/200. 

(8.2)    
M0

y

1
ik,iQ,

1j
jk,jG,

1
ik,

1j
jk,

n,1 γ
.

.γ.γ
σ

f
QG

QG

i

i

∑∑
∑∑

≥≥

≥≥

+

+
= , 

в която: 
γG,j е частен коефициент за постоянно въздействие j; 
γQ,i – частен коефициент за променливо въздействие i ; 
Gk,j – характеристичната стойност на постоянното въздействие j; 
Qk,i – характеристичната стойност на променливото въздействие i ; 
fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата; 
γМ0 = 1,05 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се от Таблица 1 

(8.3)     
3

2
n,2

2min, .
.σ

.
24
5

wE
l

h = , 

където: 
w3 – максималното провисване на покривната греда само от характеристичните стойности на 

временните товари. При неизползваеми покриви, w3 = l/250. При покриви, често носещи хора, 
които са различни от лицата по поддръжката (използваеми покриви), w3 = l/300 [17] 

(8.4)    
M0

1
ik,iQ,

1
ik,

n,2 γ
.

.γ
σ y

i

i f
Q

Q

∑
∑

≥

≥=  

Минималната височина на пълностенната греда hmin се определя чрез израза: 

(8.5)     




≥
2min,

min,1
min max

h
h

h
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Формули (8.1) и (8.3) са изведени за равномерно разпределено натоварване по гредата. С 
известно приближение те могат да бъдат прилагани и за други случаи на натоварване. За 
непрекъснати греди, получената стойност за hmin може да бъде намалена с 10 ÷ 15 % [28]. 

 
8.2.2. Оптимална височина hopt на сечението  
Оптималната височина на пълностенната греда се изчислява по формулата: 
(8.6)    3

necw1opt .λ. Wk=h , 
където: 
k1 е коефициент, отчитащ начина на снаждане на стеблото с поясите. При съединяване 

посредством заваръчни шевове и постоянно по дължината сечение, k = 1,05; 
Wnec - необходимият съпротивителен момент на гредата. Определя се по формулата: 

(8.7)     
M0y

max
nec γ/f

M=W   

(8.8)     
w

w
wλ

t
h= , 

в която: 
hw е височината на стеблото на гредата, виж фиг. 8.2; 
 
tw – дебелината на стеблото на гредата. Определя се от следните условия: 
a) минималната дебелина на стеблото tw ≥ tw,min = 5 mm; 
б) максималната стройност на стеблото λ w  се ограничава така, че то да бъде клас 3 или по-

нисък. За тази цел, съгласно БДС EN 1993-1-1:2005 [16], трябва да бъдат удовлетворени следните 
ограничителни условия: 

- стебло, подложено на чисто огъване: 
  λw ≤ 124.ε  - при сечение клас 3; 
  λw ≤ 83.ε

 
  - при сечение клас 2; 

  λw ≤ 72.ε
 
  - при сечение клас 1. 

 
- стебло, подложено на огъване и натиск: 

(8.9)    
( ) ( )ψψ-1.62.λ  1ψ  при

ψ.33,067,0
ε.42λ  1ψ  при

w

w
w

w

w
w

−≤→−≤

+
≤→−>

ε
t
h=

t
h=

 
- при сечение клас 3, 

където: 

 (8.10)    [ ]MPa
235ε

yf
=  

(8.11)    
1

2

σ
σψ = , 

в което: 
σ2 е нормалното напрежение в стеблото, в мястото на снаждането му с опънатия пояс; 
σ1 е нормалното напрежение в стеблото, в мястото на снаждането му с натиснатия пояс. 
 
Напрежения σ 2 и σ 1 се записват във формула (8.11) със своите знаци, като натисковите 

напрежения се приемат за положителни, а опънните – за отрицателни. 
За конструиране на пълностенна греда с клас на сечението 1 или 2, следва да бъдат спазени 

ограниченията, посочени в стандарт БДС EN 1993-1-1:2005, Таблица 5.2 [16]. 
 
Отчитайки големите стойности на огъващите моменти М в покривната греда и сравнително 

малките осови сили N в нея, ограничаването на максималната стройност на стеблото λ max при 
пренебрегване на осовите сили в него, не е лишено от своята логика. 
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В процеса на конструиране на сечението на НпГ, за височината на стеблото hw се приема: 

(8.12)     
min

opt
w h>

h
=h
≈

 
Закръгляването спрямо оптималната височина hopt е надолу. 
  
8.2.3. Минимална дебелина на стеблото tw,min 
Минималната дебелина tw на стеблото се определя чрез израза: 

(8.13)    
M0yw

Edz,
minw, γ

3.
1,25.

/fh
V

t ≥ , 

където: 
Vz,Ed е максималното вертикално срязващо усилие в пълностенната греда. 

 
При определяне на минималната дебелина на стеблото tw,min следва да бъдат удовлетворени 

изискванията за най-малка дебелина и клас, посочени в т.8.2.2. 
 
8.2.4. Определяне размерите на поясите в пълностенната греда 
Минималните площи на горния пояс Af,o и на долния пояс Af,u на гредата се определят чрез 

израза: 

(8.14)     
6
. ww

w

nec
f

th
h

WA −≥ , 

където: 
Аf е площта на разглеждания пояс, горен или долен. 
Често, поради технологични причини, горният и долният пояси се изпълняват еднакви, или 

изразено математически, Af = Af,o  = Af,u 
  
Финално, размерите на поясите на гредата се определят с отчитане на следните условия: 

(8.15)     wf .
3
1

4
1 h÷=b 






  

(8.16)     wf 1,5.tt ≥ , 
където: 
bf е широчината на пояса; 
tf – дебелината на пояса. 
 
За да се гарантира, че свободният край на натиснатия пояс няма да загуби местна устойчивост, 

неговата свободна дължина се ограничава в зависимост от класа на пояса, който искаме да 
постигнем: 

- при клас 1  → c / tf ≤ 9.ε 
 - при клас 2  → c / tf ≤ 10.ε
 
 

- при клас 3  → c / tf ≤ 14.ε, 
 
където: 
c – дължината на свободния край на пояса, виж фиг. 8.3 

 
фиг. 8.3 - Конструиране на поясите на пълностенни греди 
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8.2.5. Предварително задаване на класа на сечението на пълностенната греда 
При конструиране на съставеното сечение, с подбиране на размерите на изграждащите го пояси 

и стебло, предварително може да бъде заложен неговия клас, респективно какъв тип анализ би 
могъл да бъде използван при неговото оразмеряване. 

Често пълностенните покривни греди на голям отвор се получават най-икономични (най-леки), 
когато са с променливи сечения (височини), „следващи” диаграмата на огъващите моменти, и са 
със сечение клас 3. 

 
8.3. Проверки на пълностенната греда в крайно гранично състояние 
 
8.3.1. Якостни проверки 
а) по нормални напрежения 
В общия случай в пълностенната греда ще имаме следните разрезни усилия: 
- огъващ момент Му от вертикални товари; 
- осова сила N от вертикални и / или хоризонтални товари. 
 
Проверката за достатъчността на предварително конструираното сечение по нормални 

напрежения се извършва съгласно Приложение В, т.В.1,в зависимост от неговия клас сечение. 
 
б) по тангенциални напрежения 
Проверката за достатъчността на предварително конструираното сечение по тангенциални 

напрежения се извършва съгласно Приложение Г, т.Г.1, в зависимост от неговия клас сечение. 
 
в) огъване, срязване и осова сила 
При наличие на големи стойности на срязващата сила Vz,Ed и осовата сила NEd, и на огъващия 

момент My,Ed в едно сечение на гредата, трябва да се отчете влиянието на срязването и осовата 
сила върху носимоспособността на огъване. 

Когато за сечение клас 1 и 2 е изпълнено условието: 

(8.17)     5,0
Rdpl,

Ed ≤
V
V , 

тогава не е необходимо да се намалява неговата носеща способност на огъване и осова сила, с 
изключение на случаите, когато загубата на устойчивост от срязване намалява 
носимоспособността на сечението, виж Приложение Г, 

където: 
VEd е изчислителното срязващо усилие в елемента, където има големи огъващи моменти; 
Vpl,Rd – изчислителната носимоспособност на срязване, якостно. 
Определя се по формула (Г.2). 
 
Когато за сечения клас 1 и 2 срязващата сила VEd в разглежданото сечение превишава 50% от 

Vpl,Rd , т.е. неравенство (8.17) не е изпълнено, изчислителната носимоспособност на напречното 
сечение за комбинация от огъващ момент Му и осова сила N следва да бъде определена с 
използване на редуцирана стойност на границата на провлачане fy за площта на срязване, т.е. за 
стеблото при срязване по ос “z-z”. Понижената стойност на fy за се определя чрез израза: 

(8.18)     ( ) y.ρ1 f−  , 
където: 

(8.19)     
2

Rdpl,

Ed

1
.2ρ 











−
=

V
V  

За I-сечения с еднакви пояси и огъване спрямо ос “y-y”, намалената изчислителна 
носимоспособност на огъване в пластичен стадий, отчитаща повишената срязваща сила, 
алтернативно може да бъде определена чрез израза: 

(8.20)    Rdc,y,
M0

y

w

2
w

ypl,RdV,y, γ.4
.M M

f
t
AW ≤








−=
ρ , 

където: 
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Aw = hw.tw e площта на стеблото на пълностенната греда; 
My,c,Rd – определя се по формула Б.2 . 
 
При сечение клас 3, работещо в еластичен стадий, в сеченията с големи стойности на 

нормалните и тангенциалните напрежения, следва да бъде направена проверка по еквивалентни 
напрежения, съгласно IV-a якостна хипотеза. За най-натоварената точка от стоманения профил , 
където се снаждат пояса и стеблото, виж фиг. 8.4, трябва да бъде изпълнено условието: 

 (8.21)    ( )
M0

y2
1

2
M1,N1,eq γ

3.τσσσ
f

+= ≤+ , 

където: 
σ1,N e нормалното напрежение в мястото на снаждане пояс - стебло, виж фиг. 8.3, породено от 

осови усилия в гредата; 
σ1,M - нормалното напрежение в мястото на снаждане пояс - стебло, породено от огъващи 

моменти в гредата; 
τ1 - срязващото (тангенциалното) напрежение в мястото на снаждане пояс - стебло. 

 
фиг. 8.4 - Нормални и тангенциални напрежения в пълностенна греда 

 
8.3.2. Проверки за загуба на устойчивост 
а) местна загуба на устойчивост на натиснатия пояс 
Ако натиснатият пояс на пълностенната греда е клас 1, 2 или 3, то той е осигурен срещу местна 

загуба на устойчивост, виж т. 8.2.4. 
 
б) местна загуба на устойчивост на стеблото от срязващи сили 
Проверката на стеблото за загуба на устойчивост от срязващи сили се извършва съгласно 

Приложение Г, т. Г.2. 
 
в) местна загуба на устойчивост на стеблото от срязваща сила, огъващ момент и осова сила 
Проверката на стеблото за загуба на устойчивост от срязваща сила, огъващ момент и осова сила 

се извършва съгласно Приложение Г, т. Г.3. 
 
г) местна загуба на устойчивост на стеблото от концентрирани сили, перпендикулярни на оста 

на гредата 
При наличие на големи концентрирани сили, приложени перпендикулярно на оста на гредата, в 

мястото на прилагане се поставят укрепващи стеблото ребра. По този начин стеблото се 
закоравява и не е необходимо да бъде проверявано за местно изкорубване. Затова пък ребрата 
следва да бъдат проверени за загуба на устойчивост като условно центрично натиснат прът извън 
равнината на стеблото, виж фиг. Г.5. 

В случай, че под концентрираната сила не са поставени закоравяващи ребра, стеблото на 
гредата следва да бъде проверено за местна загуба на устойчивост. Методиката за доказване на 
носещата способност на стеблото е описана в стандарт БДС EN 1993-1-5:2005 [19]. Съгласно нея, 
възможните начини на натоварване по гредата биват: 

- натоварване през пояса, уравновесяващо се от срязващите сили в стеблото, виж фиг. 8.5 - а); 
- натоварване през единия пояс, което се отвежда през стеблото направо към другия пояс, виж 

фиг. 8.5 - б); 
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- натоварване през единия пояс, непосредствено до неукрепения край, виж фиг. 8.5 - в). 
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фиг. 8.5 - Коефициенти на устойчивост при различни начини на прилагане 
на натоварването върху пълностенна греда 

 
Изчислителната носимоспособност FRd на неоребрено или оребрено стебло при загуба на 

местна устойчивост под действието на напречни товари следва да се определя по формулата: 

(8.22)    
M1

weffyw
Rd γ

.. tLf
F = , 

където: 
fyw е характеристичната стойност на границата на провлачане на материала на стеблото; 
tw - дебелината на стеблото на гредата; 
γМ1 – частен коефициент на сигурност при проверка за загуба на устойчивост. Отчита  се от 

Таблица 1; 
Leff - изчислителната дължина за носимоспособност на напречни товари, определена чрез 

израза: 
(8.23)    yFeff .χ =L , 
където: 
χF е редукционен коефициент при загуба на местна устойчивост; 
y - изчислителната товарна дължина, съответна на дължината на товарния печат ss . 
 
 Дължината на товарния печат върху пояса ss се приема равна на разстоянието, върху което 

приложеното натоварване се разпределя ефективно под наклон 1:1, виж фиг. 8.6. Разстоянието ss 
обаче не трябва да се приема по-голямо от височината на стеблото hw . 

Когато няколко концентрирани сили са близко разположени, носимоспособността се проверява 
за всяка отделна сила, както и за общото натоварване, като ss се приема равно на осовото 
разстояние между крайните товари. 

 
Фиг. 8.6 – Дължина на товарния печат 

 
Когато опорната повърхност на приложеното натоварване остава под ъгъл спрямо пояса, виж 

фиг. 8.6, разстоянието ss се приема равно на нула. 
 
 Редукционният коефициент χF се определя по формулата: 

(8.24)     0,1
λ

5,0χ
F

F ≤= , 

където: 
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(8.25)     
cr

ywwy
F

..
λ

F
ft

=  

(8.26)     
w

3
w

Fcr ...9,0
h
tEkF = , 

в която: 
Е е модулът на еластичността на конструкционни стомани. 
 
За стебла без надлъжни ребра, коефициентът kF  се определя по фиг. 8.5. 
За стебла с надлъжни ребра kF може да се определи по формулата [19]: 

(8.27)    s
1

2
w

F γ21,0.44,526 



 −+



+=

a
b

a
hk , 

където: 
b1 е височината на натовареното поле, приета равна на светлото разстояние между натоварения 

пояс и надлъжното ребро; 

(8.28)    



 −+








≤=

a
b

h
a

th
I 1

3

w
3
ww

,1s
s 3,0.210.13

.
9,10γ  , 

където: 
Is,1 е инерционният момент на надлъжното ребро, разположено най-близко до натоварения 

пояс, включително частите от стеблото, които имат принос, виж фиг. Г.4. 

Формула (8.27) е валидна при 3,005,0 1 ≤≤
a
b  и 3,0

w

1 ≤
h
b  при натоварване от Вида (а), фиг. 8.5. 

Изчислителната товарна дължина y се определя чрез параметрите m1 и m2 както следва: 

(8.29)     
wyw

fyf
1 .

.
tf
bf

m = , 

където: 
fyf е характеристичната стойност на границата на провлачане на материала на пояса; 

(8.30)  при 
2

f

w
2F 02,05,0λ 








=→>

t
hm  

(8.31)  при 05,0λ 2F =→≤ m    
 
 За случаи на натоварване Вид (а) и Вид (б) от фиг. 8.5, y се определя по формулата: 
(8.32) ( )21fsy 1.2 mmts +++=  ≤ от разстоянието между съседни напречни ребра 
 
За случай на натоварване Вид (в) от фиг. 8.5, y се приема равно на по - малката стойност, 

получена по формули (8.33) или (8.34), чрез (8.35).  

(8.33)   2

2

f

e1
fey 2
. m

t
mt +








++=


 ;  

(8.34)   21fey . mmt ++=  , 
където:  

(8.35)   cs
hf
tEk

+≤= s
wyw

2
wF

e .2
..

 , 

в която: 
с е разстоянието между приложната точка на силата и края на гредата, виж фиг. 8.5 - в). 
 
 Проверката за носещата способност на стеблото се извършва по формулата: 
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(8.36)    0,1η
Rd

s
2 ≤=

F
F ,  

където:  
Fs е изчислителната напречна сила, приложена към гредата, виж фиг. 8.5 или фиг. 8.6; 
FRd - изчислителната носимоспособност на неоребрено или оребрено стебло при загуба на 

местна устойчивост под действието на напречни товари. Определя се по формула (8.22). 
 
Когато гредата е подложена на концентрирана напречна сила, приложена върху натиснатия 

пояс, в комбинация с огъване и осова сила, носимоспособността се проверява с използване на 
следната формула на взаимодействие: 

(8.37)    4,1η.8,0η 12 ≤+ ,  
където: 

(8.38)    0,1η
Rdy,

Edy,

Rd

Ed
1 ≤+=

M
M

N
N , 

където: 
NEd e изчислителното осово усилие в гредата; 
My,Ed – изчислителната стойност на огъващия момент спрямо ос „у-у”; 
NRd – изчислителната носимоспособност на сечението за осови сили; 
My,Rd – изчислителната носимоспособност на сечението за огъващ момент спрямо ос „у-у”; 
 
Когато концентрираната напречна сила е приложена върху опънатия пояс, носимоспособността 

се проверява по формула (8.36).  В допълнение следва да бъде удовлетворена якостната проверка 
за пластифициране на стеблото при двумерно напрегнато състояние, съгласно IV-а якостна  
хипотеза. 

 
д) обща загуба на устойчивост на пълностенната греда 
В следствие огъващите моменти и / или осовите усилия в пълностенната греда, последната 

може да загуби обща устойчивост. Проверките за доказване на носещата способност се извършват 
съгласно: 

при „чисто” огъване  → Приложение Б; 
при нецентричен натиск → Приложение В. 
 
Геометричната дължина lгеом на натиснатия пояс при обща загуба на устойчивост зависи от вида 

на натоварването, опорните условия и начина на укрепване на гредата.  
При загуба на устойчивост във вертикалната равнина, т.е. огъвна форма на загуба на 

устойчивост, геометричната дължина на пояса ще е равна на геометричната дължина на гредата.  
 
При загуба на устойчивост в хоризонталната равнина, т.е. огъвно - усуквателна форма на загуба 

на устойчивост, геометричната дължина ще е равна на разстоянието между неотместваемите 
точки, стабилизиращи натиснатия пояс: 

- при преобладаващи огъващи моменти, породени от товари, действащи отгоре надолу, и 
пренебрежими осови сили, виж фиг. 8.7. 

- при преобладаващи огъващи моменти, породени от товари, действащи отдолу нагоре, и 
пренебрежими осови сили, виж фиг. 8.8. 
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фиг. 8.7 - Ефективни изкълчвателни дължини при натиснат горен пояс на ригела 

и хоризонтално укрепване по горния пояс 
 

 
фиг. 8.8 - Ефективни изкълчвателни дължини при натиснат долен пояс на ригела 

и хоризонтално укрепване по горния пояс 
 
- при едновременно укрепване на горния и долния пояс на гредата, виж фиг. 8.9. 
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фиг. 8.9 - Ефективни изкълчвателни дължини при хоризонтално укрепване на гредата 

едновременно по горния пояс и долния пояс 
 
Тук видът на товара и посоката на неговото действие не оказват влияние върху ефективните 

изкълчвателни дължини. 
 
Ефективните (изчислителните) дължини leff на натиснатите пояси на покривните греди се 

определят чрез израза: 
(8.39)    геом.eff β.l=l  
в който: 

lгеом. е геометричната дължина на елемента между 2-е неотместваеми точки. 
β - коефициент на изкълчвателната дължина при центричен натиск. Определя се съгласно 

т.7.2.2. Консервативно, в посока на сигурността, може да се приеме β = 1,0. 
 
8.4. Проверки за деформации 
 
Съгласно стандарт БДС EN 1993-1-1/NA:2010 [17], максималните провисвания Δ max по 

дължината на покривните греди са ограничени до посочените в Таблица 5.1 стойности. 
 
8.5. Заваръчни шевове, необходими за снаждането на стеблото и поясите 
 
Срязващите (тангенциалните) напрежения в мястото на снаждане стебло - пояс, могат да бъдат 

определени чрез следните изрази: 

(8.40)    
wy

fEdz,
Ed .

.
tI
SV

=τ  → в еластичен стадий; 

(8.41)    
ww

Edz,
Ed .th

V
=τ  → в пластичен стадий, 

където: 
Vz,Ed е максималното изчислително срязващо усилие в гредата; 
Sf - статичният момент на пояса на гредата, спрямо тежестната ос “y-y”; 
Iy - инерционният момент на цялото сечение на гредата спрямо ос „у-у”. 
 
Срязващото усилие Т в мястото на снаждане стебло – пояс, за 1 cm дължина, виж фиг.8.10, се 

определя по  формулите: 
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(8.42)   
y

fEdz,

wy

fEdz,
wEd

.
.

.
.

1cm..1cm.τ
I

SV
=t

tI
SV

=t=T w → в еластичен стадий; 

(8.43)   
w

Edz,

ww

Edz,
wEd .

.
1cm..1cm.τ

h
V

=t
th

V
=t=T w → в пластичен стадий. 

 
фиг. 8.10 - Снаждане на стеблото на гредата с пояса 

 
Носещата способност на един ъглов заваръчен шев Fw,Rd, за 1 cm дължина, се определя съгласно 

Приложение Е, формула (E.1). 
От необходимостта да бъде изпълнено условие (8.43): 

(8.44)      1
. Rdw,w

≤
Fn
T  

се получава минималната дебелина а на заваръчните шевове, където: 
nw = 2 е броят на ъгловите шевове в мястото на снаждане пояс – стебло. 
 
8.6. Детайли за снаждане на пълностенния покривен ригел към колоните 
 
Снаждането на колоните и пълностенните покривни греди трябва да отговаря на възприетата 

при изчисленията статическа схема. На фиг. 8.11 са показани възможни детайли, осигуряващи 
номинално ставно снаждане, а на фиг. 8.12 - някои възможни реализации на корави възли. 

 
фиг. 8.11 - Номинално ставно снаждане между пълностенна покривна греда и колона 

 
В Joints in Steel Construction: Simple Joints to Eurocode 3 [41] са посочени следните 

допълнителни конструктивни изисквания към номинално ставните съединения греда - колона: 
- височината на снаждащото ребро или фланцевата плоча hp ≥ 0,6.h, виж фиг. 8.11. По този 

начин се предотвратява възможността гредата да се усуче в надлъжно направление; 
- снаждащото ребро или фланцевата плоча се поставят възможно най-близо до горния пояс на 

стоманената греда; 
- дебелината на фланцевата плоча в краищата на покривната греда, е сравнително малка, 10 ÷ 12 

mm, при условие, че е изпълнена от стомана S275 или S355, виж фиг. 8.11 - а). 
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При снаждане на колоната и покривната греда, както е показано на фиг. 8.11 - а), 

ексцентрицитетът е при предаване на опорната реакция Vz,Ed е много малък и може да се 
пренебрегне. Носещата способност на болтовете в съединението FRd може да бъде определена чрез 
изразите [41]: 

(8.45) Ако е изпълнено, че Rdv,Rdb, .8,0 FF ≤  тогава Rdb,bRd .FnF =  

(8.46) Ако е изпълнено, че Rdv,Rdb, .8,0 FF >  тогава Rdv,bRd ..8,0 FnF =  
Коефициентът 0,8 отчита възможността за поява на опънни сили в болтовете. 
 
При снаждане на колоната и стоманената греда, както е показано на фиг. 8.11 - б), следва да се 

отчита ексцентрицитета е при предаване на опорната реакция Vz,Ed . 
Усилието в най-отдалечения болт в съединението, породено от огъващия момент M = Vz,Ed.e в 

мястото на снаждане се определя чрез израза: 

(8.47)    
∑

= 2
i

max

c

Edz,M
max1b, .

.
z

z
n

eV
F , 

където: 
Vz,Ed e опорната реакция на гредата; 
e - разстоянието между вертикалната ос на болтовата група и пояса на колоната;  
nc - броят на вертикалните редове болтове; 
zmax – разстоянието между 2-та най-отдалечени болта в един ред, виж фиг. 8.11 - б); 
zi – разстоянието между i – та двойка болтове в един ред, които са равно отдалечени от центъра 

на коравина на болтовата група. 
 
Усилието в един болт в съединението, породено от срязваща сила (опорна реакция) Vz,Ed се 

изчислява по формулата: 

(8.48)    
b

Edz,V
1b n

V
F = , 

където: 
nb e броят на снаждащите болтове от едната страна на съединението. 
 
Усилието в един болт в съединението, породено от осова сила NEd в покривната греда се 

определя по формулата: 

(8.49)    b

EdN
1b n

NF =
 

Максималното усилие в най-отдалечения болт се определя като векторна сума на всички сили, 
действащи върху болта: 

(8.50)   ( )( ) ( )( )2N
1b

V
1b

2N
1b

M
max1b,max1b, sin.cos. αα FFFFF +++= , 

където: 
α е ъгълът между оста на пълностенната покривна греда и хоризонталната равнина. 
 
За най-тежко натоварения болт е необходимо да бъде изпълнено неравенството на формула 

(8.51), като се отчита, че всички болтове в съединението са с еднакви диаметър и материал. 

(8.51)     0,1
Rd1b,

max1b, ≤
F
F

, 

където: 

(8.52)    






=
Rdb,

Rdv,
Rd1b, min

F

F
F , 

в която: 
Fv,Rd e носимоспособността на срязване на един болт в съединение категория А, виж 

Приложение Д, Таблица Д.2; 
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Fb,Rd - носимоспособността на един болт на смачкване в съединение категория А, виж 
Приложение Д, Таблица Д.2. 

 
фиг. 8.12 - Номинално кораво снаждане между пълностенна покривна греда и колона 

 

 
фиг. 8.13 - Фланцево снаждане между пълностенни покривни греди 

в билото на сградата 
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9. ПЪЛНОСТЕННИ ГРЕДИ В МЕЖДИННОТО ЕТАЖНО НИВО 
 
Понякога в едноетажните сгради се изгражда междинно ниво, виж фиг. 6.4. Неговото 

предназначение се определя в зависимост от целите и нуждите на собственика на сградата. То 
може да бъде използвано за административна дейност, за складиране на леки материали, за 
производствени нужди, за изложбена площ и др. В зависимост от предназначението, се определят 
стойностите на временните товари върху това ниво, виж Таблица 2.10. 

Междинните етажни нива в сградите със стоманен скелет са изградени от второстепенни и 
главни пълностенни греди, и разположена върху тях настилка. 

 
9.1. Разположение на подовите греди 
 
Най-често гредите в междинните нива оформят полета, като самите греди се свързват помежду 

си под прав ъгъл, виж фиг. 9.1. По този начин се улеснява производството (изпълнението) на 
монтажните детайли, свързващи подовите греди. 

 
фиг. 9.1 - Стоманени греди в подова конструкция 

Профилирана поцинкована ламарина като оставащ кофраж 
 
Желателно е главните греди (ГГ) и второстепенните греди (ВтГ) да са с близки височини. По 

този начин затвореният неизползваем обем на подовата конструкция е най-малък. За да се 
постигне това, би трябвало разрезните усилия в ГГ и ВтГ да са с близки стойности. От тук следва, 
че най-тежко натоварените греди, които в случая са главните, трябва да имат най-малко подпорно 
разстояние. Респективно, по-леко натоварените греди, второстепенните, ще бъдат с по-голямо 
подпорно разстояние. Изразено чрез стоманената конструкция, главните греди (ГГ) се разполагат 
по късите страни на правоъгълните подови полета, виж фиг. 9.2. Второстепенните греди (ВтГ) 
следва да се разполагат по дългите страни на полетата.  

С цел получаване на еднакви сечения на второстепенните греди и улесняване производството, и 
монтажа на главните, се препоръчва разстоянията между ВтГ да са еднакви, т.е. l1 = l2 = l3, виж 
фиг. 9.2. В случай, че се използва профилирана ламарина като оставащ кофраж на подовата плоча, 
е желателно разстоянията li ≤ 2,0 m. Така може да се избегне необходимостта от междинно 
подпиране на ламарината в етапа на бетониране. 
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фиг. 9.2 - Разположение на подовите греди 

 
9.2. Подова настилка 
 
Традиционно за България, настилката е плътна, изпълнена от монолитен стоманобетон или 

листове рифелна ламарина. От своя страна стоманобетонните подове се разделят на: 
а) гладка стоманобетонна плоча - бетонната смес се полага върху универсален кофраж. 

Свързването с подовите греди се осъществява чрез дюбели, виж фиг. 9.3 - б). 
Общо взето, това решение се прилага сравнително рядко. 
б) ребреста, еднопосочно армирана плоча - бетонната смес се полага върху профилирана 

стоманена ламарина, която може да понесе натоварването от прясно положена бетонна смес и 
монтажници, виж фиг. 9.1 и фиг. 9.3 - в). 

 
фиг. 9.3 - Подови настилки в промишлени сгради 
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Според наличието на връзка между профилираната ламарина и бетона, предотвратяваща  
хлъзгането между тях, може да се направи следната допълнителна класификация: 

- ламарино - бетонна плоча - взети са допълнителни конструктивни мерки, чрез които 
профилираната ламарина "работи" заедно с бетона, когато той е набрал проектна якост. В този 
случай ламарината изпълнява 2-е функции - на оставащ кофраж в стадия на бетониране и на 
опънна армировка в експлоатационен стадий; 

- едпосочно армирана ребреста стоманобетонна плоча - профилираната ламарина е гладка и 
няма съвместна работа с бетона. В такъв случай ламарината играе единствено ролята на кофраж. 
За поемане на опънните усилия в бетона, породени от положителните огъващи моменти в полето, 
се поставят допълнителни армировъчни пръти. 

 
Според наличието на връзка между стоманената греда и бетона, възможните решения биват: 
- профилираната ламарина е свързана към горния пояс на стоманените греди посредством 

самонарезни винтове, виж фиг. 9.4 - а). При това решение няма ограничаване на приплъзването 
между гредите и плочата. В резултат няма съвместна работа на елементите и всеки един от тях 
следва да се оразмерява самостоятелно; 

- стоманените подови греди и стоманобетонната плоча са надеждно свързани посредством 
дюбели, виж фиг. 9.4 - б). Тук има съвместна работа на гредите и плочата, и те трябва да се 
оразмеряват заедно. 

Осигуряването на съвместната работа на подовите греди и плочата е най-икономично от към 
разход на материал, но като недостатък може да се посочи необходимостта от дюбели, 
специализирана заваръчна техника и персонал за изпълняване на връзката дюбели - греда. 

 
фиг. 9.4 - Връзка между стоманените греди и стоманобетонната плоча 

 
Напоследък могат да се видят решения, при които за подови настилки се използват 

горещопоцинковани скари. Последните са подходящи за складови стопанства, особено ако те са 
разположени навън, тъй като по скарите не се задържа сняг. Горещопоцинкованите скари не са 
удачни за подови настилки в офисни помещения или пък за изложбени площи. 

 
Разгледаното в тази точка конструктивно решение за междинното етажно ниво е със следните 

особености: 
- бетонната смес ще се полага върху профилирана стоманена ламарина; 
- предвид по - малкото разстояние между второстепенните греди, профилираната ламарина е 

ориентирана така, че нейните "ребра" да са перпендикулярни на ВтГ; 
- профилираната ламарина е свързана към горните пояси на второстепенните греди чрез 

самонарезни винтове, т.е. няма съвместна работа между стоманените греди и бетонната плоча; 
- самонарезните винтове са поставени във всяка вълна на ламарината; 
- временните (подвижните) товари по плочата в стадий на експлоатация са по-големи от 

монтажните, т.е. qk > 1,5 kN/m2. 
 
Този подход е често използван при междинни нива в сгради, които имат малка площ, тъй като 

изчисленията и изпълнението са лесни. За сметка на това разходът на стомана в подовите греди е 
завишен, но предвид малките площи, оскъпяването не е екстремно голямо. 
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9.3. Второстепенни греди 
 

Второстепенните греди са конструктивни елементи, които възприемат натоварването от 
подовата плоча и го предават към съседните главни греди.  

 
9.3.1. Статическа схема 
Обичайно второстепенните греди са със статическа схема проста греда. Този подход има 

следните предимства: 
а) лекота за определяне на разрезните усилия в гредата; 
б) лесни за изпълнение и монтаж възли, свързващи второстепенната и главната греди; 
в) когато подовата греда е комбинирана стомано - стоманобетонна, бетонната част от  

напречното ѝ сечение е подложена на натиск, а стоманената част - на опън. 
 

9.3.2. Натоварване върху второстепенните греди 
По своя вид товарите върху второстепенните греди биват постоянни и временни (подвижни). В 

процеса на оразмеряване последните следва да се разположат по такъв начин, че да предизвикат 
максимални разрезни усилия (деформации) в гредите. Предвид приетата статическа схема на 
подовата плоча като непрекъсната греда на корави опори, и свързаната с нея линия на влияние за 
опорна реакция "Ri", разполагането на товарите трябва да има вида, показан на фиг. 9.5.  

Броят на полетата, респективно опорите на подовата плоча се определят за всеки един 
конкретен случай и могат да се различават от показаните на фиг. 9.2. или фиг. 9.5.  Ако 
статическата схема на реалната подова плоча има по-вече от 5 полета, с малка грешка тя може да 
бъде заменена с непрекъсната греда с 5 полета, респективно с 6 опори. 

С цел намаляване на броя на използваните сечения, както и за ускоряване на проектирането, 
може да се разглеждат само следните 2-е второстепенни греди: 

- външна (крайна, първа) подова греда, която е натоварена с опорна реакция R1, виж фиг. 9.5-а); 
- втора (1-а вътрешна) подова греда, натоварвана с опорна реакция R2, виж фиг. 9.5 - б). Всички 

останали вътрешни второстепенни греди ще са със същото сечение като нея. Това приемане е в 
посока на сигурността, тъй като те са по-леко натоварени от нея и следователно биха получили по-
малки сечения. 

 
фиг. 9.5 - Разполагане на товарите по подовата плоча за получаване  

на най-големи стойности на разрезните усилия във второстепенните греди 
 

Получената стойност на опорна реакция за съответната опора на непрекъснатата греда е 
съответната акция, с която се натоварва второстепенната греда, виж фиг. 9.5 - в). От тук се 
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получават максималните стойности на огъващите моменти MEd и срязващите усилия Vz,Ed в гредата 
в стадий на експлоатация. 

Следва да се подчертае, че така възприетата статическа схема на подовата плоча като 
непрекъсната греда на корави опори е валидна ако едновременно са изпълнени следните условия: 

- над опорите на плочата е поставена горна армировка, чрез която се понасят отрицателните 
огъващи моменти; 

- огъвната коравина на подовата плоча е много по-малка от огъвната коравина на стоманените 
греди под нея. 

 
Ако условията по-горе не са едновременно удовлетворени, статическата схема на плочата е по-

близка до тази на „проста” греда с отвор разстоянието li между второстепенните греди. 
 
9.3.3. Определяне на необходимото сечение на второстепенните греди 
Второстепенните греди ще бъдат горещовалцувани, с профили IPE, IPN или HEA, които са 

подходящи за елементи, „работещи” на огъване. 
Отчитайки липсата на връзка,  предотвратяваща хлъзгането между стоманобетонната подова 

плоча и стоманените греди, последните ще понасят вертикалните товари самостоятелно. 
 
а) якостни проверки 
Необходимите якостни проверки, които стоманената второстепенна греда следва да 

удовлетворява, са подробно описани в т. 8.3.1. Затова тук те ще бъдат отбелязани съвсем накратко: 
- за нормални напрежения; 
- за тангенциални напрежения; 
- за еквивалентни напрежения - при големи стойности на нормалните и тангенциалните 

напрежения в едно сечение. 
 
б) местна загуба на устойчивост 
Сеченията на горещовалцуваните стоманени профили са така композирани, че те са класове 1, 2 

или 3 при чисто огъване или натиск. Под действието на равномерно разпределен товар 
горещовалцуваните профили не могат да загубят местна устойчивост. 

 
в) за обща загуба на устойчивост 
Тук следва да бъдат анализирани 2-е изчислителни състояния: 
В стадий на монтаж на стоманената конструкция 
Разглежда се състоянието, в което второстепенните греди са поставени в проектно положение, 

профилираната ламарина е наредена върху тях, но свързващите ги самонарезни винтове тепърва 
ще се завиват. В този момент гредата все още няма странично укрепване на натиснатия пояс. 
Следователно е възможно тя да се изметне. Условията на проверката са следните: 

натоварване по гредата: 
- собствено тегло на стоманената греда; 
- тегло на поставената отгоре профилирана ламарина; 
- натоварване от монтажници - qca,k = 1,0 kN/m2, съгласно стандарт БДС EN 1991-1-6 [12]. 
 
статическа (изчислителна) схема: 
- при липса на специално изпълнено хоризонтално укрепване, единствените 2-е неотместваеми 

точки са тези, където гредата се присъединява към колоните. 
 
Проверката за измятане на ВтГ се прави съгласно Приложение Б, т. Б.2. 
 
В стадий на експлоатация на сградата 
Тук се разглежда състоянието, при което подовата конструкция е изпълнена по проект и е 

възможно най-тежко натоварена от постоянни, и временни експлоатационни товари.  
При статическа схема "проста греда", долният пояс е опънат, а горният е натиснат по цялата му 

дължина. Профилираната ламарина се поставя върху горния пояс, виж фиг. 9.4. Ако прикрепената 
към него ламарина и снаждащите ги съединителни средства имат достатъчна носеща способност 
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да предотвратят хоризонталното отместване на натиснатия пояс, то гредата няма да се изметне. 
При закрепване през улеите на профилираната ламарина към поясите на гредите, и 
удовлетворяване на неравенство (9.1), може да се приеме, че тази профилирана ламарина укрепва 
натиснатия горен пояс на гредата в мястото на закрепване [18]. Което означава, че общата 
устойчивост на гредата е осигурена конструктивно, и не е необходимо да бъде проверявана. 
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където: 
S e частта от коравината на срязване, осигурена от покритието на съседния елемент, прикрепен 

към него във всяко ребро (улей). Когато профилираната ламарина е прикрепена към гредата във 
всяко 2-о ребро, S се заменя с 0,20.S ; 

Е = 210 000 N/mm2 - модулът на еластичността на стоманата; 
Iw - секториалният инерционен момент на гредата; 
L = b - подпорното разстояние (отворът) на второстепенната греда, виж фиг. 9.2; 
G = 81 000 N/mm2 - модулът на срязване; 
It - инерционният момент при усукване на гредата; 
Iz - инерционният момент на гредата спрямо ос “z-z” ; 
h - височината на гредата, в mm. 
 
Отчитайки използваните дименсии на E и G, би следвало Iw, It, Iz и L да бъдат в [mm]. 
В други случаи на прикрепване, например при поставяне на съединителните средства през 

билата на профилираната ламарина, степента на укрепването трябва или да е потвърдена от 
практиката, или да се определи чрез изпитване. 

 
Съгласно стандарт БДС EN 1993-1-3 [18], формула (9.1) може да се използва за определяне на 

страничната устойчивост на поясите на гредите и при други видове покрития, различни от 
трапецовидна ламарина, при условие, че съединенията са подходящо проектирани. 

Коравината на срязване на трапецовидна ламарина, свързана с подовата греда във всяко ребро 
(улей) и съединена във всяко странично припокриване, може да се изчисли по формулата: 

(9.2)   ( ) ][ в ,..1050..1000
w

3
floor

3 N
h
sbtS += , 

където: 
t e изчислителната дебелина на покритието, в mm; 
bfloor - широчината на подовото ниво, в което е поставена профилирана ламарина, в mm; 
s - разстоянието между гредите, укрепявани от трапецовидната ламарина, в mm; 
hw - височината на профилираното покритие, в mm. 
 
г) за деформации 
В следствие приложените върху тях напречни товари, второстепенните греди се деформират 

(провисват). С цел удобство за експлоатация, тези деформации се ограничават. 
Определянето на провисването на ВтГ се извършва с експлоатационните товарни комбинации. 

Частните коефициенти за натоварване γG,j и γQ,i в тези комбинации се приемат за равни на 1,0 . 
При статическа схема “проста греда ”, максималното провисване Δmax на ВтГ се определя по: 

 (9.3)    
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bR=∆  - преместване по ос “z-z” 

в която: 
Ri e характеристичната стойност на равномерно разпределения товар, въздействащ на ВтГ. При 

външна (крайна) греда, Ri = R1, а при 1-ва вътрешна греда Ri = R2, виж фиг. 9.5. 
b - подпорното разстояние на второстепенната греда, виж фиг. 9.2; 
Iy  - инерционният момент на цялото стоманено сечение спрямо ос “у-у”; 
Е – модулът на еластичността на стоманата. 
 
Максималните вертикални деформации на подовите греди са посочени в Таблица 9.1. 
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Таблица 9.1 - Препоръчвани гранични стойности за вертикални провисвания в сгради [17] 

Вид конструкция Гранични провисвания 
wmax w3 

Подове по принцип a) L / 200 L / 300 
Подове и покриви, носещи преградни гипсови стени или от 
други крехки или корави материали  L / 250 L / 350 

Подове, носещи колони, освен ако огъването е било включено 
в цялостния анализ по крайно гранично състояние б) L / 400 L / 500 

Забележки: 
а) Условията за ползване на някои машини могат да изискват по-малки деформации от фиксираните 

по принцип. В тези случаи ограниченията следва да се прецизират чрез съгласуване между клиента и 
технолога. 

б) Тези ограничения се отнасят само когато огъването влияе върху поведението на конструкцията, 
носещи тези колони. В противен случай се използват ограниченията от предишните 2-а случая. 
където: 
wmax e максималното провисване на подовата греда от товарна комбинация с характеристичните 

стойности на товарите, в която са включени постоянните Gk,j и временните товари Qk,i; 
w3 – максималното провисване на столицата само от характеристичните стойности на 

временните товари Qk,i. 
L - подпорното разстояние ("отвора") на подовата греда. 

 
д) за вибрации 
За да се ограничат неприятните вибрации при ходене върху подовите конструкции, собствената 

честота на трептене на гредите трябва да удовлетворява изискването f  ≥ 2,5 Hz , виж стандарт 
БДС EN 1990, A1.4.4 [1]. 

При подове в гимнастически салони или в танцувални зали, в [45] се препоръчва f  ≥ 5 Hz. 
 
9.4. Главни греди (ГГ) 

 
Главните греди са конструктивни елементи, които възприемат натоварването от ВтГ и го 

предават към съседните колони.  
За предотвратяване на отлепването на подовата плоча от ГГ в случай на земетръс, е необходимо 

свързването между тях да бъде достатъчно надеждно. С тази цел по горния пояс на ГГ, през 
разстояние 30 ÷ 40 cm , се заваряват конструктивни болтови дюбели, виж фиг. 9.6. Тези дюбели 
имат дуктилно поведение, т.е. могат да се деформират в известна степен, без да се разрушат. 
Предвид малките усилия в тях, диаметрите d на дюбелите обичайно са Ø16 или Ø19. 

 
фиг. 9.6 - Детайл на свързване на подовата плоча с главната греда 

 
За да няма претоварване на колоните по време на сеизмичното въздействие се препоръчва да не 

се поставят дюбели в гредите в непосредствена близост до колоните. 
 

9.4.1. Статическа схема на главните греди 
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Статическата схема на главните греди в подовата конструкция зависи от решението (избора) на 
проектанта. Може да бъде “проста греда”, да имаме еластично запъване към колоните или пък 
единият възел да е ставен, а другият - корав, виж фиг. 9.7. 

Много често се възприема схема “проста греда”. Предимствата от този избор са: 
- улеснено определяне на разрезните усилия в ГГ; 
- простота на детайлите за присъединяване на ГГ към носещите я колони. 

 
фиг. 9.7 - Възможни статически схеми на главните греди 

 
В случай, че е възприета статическа схема на ГГ е еластично запъване към една или към 2-те 

колони, системата става статически неопределима. За коректното определяне на разрезните усилия 
в ГГ , коравините на гредата и на колоните, към които тя е присъединена кораво, трябва да са 
известни. 

 
9.4.2. Натоварване 
Натоварването върху главните греди бива: 
а) равномерно разпределен товар по цялата дължина на гредата - това е натоварването от 

собствено тегло. На ниво 1-а итерация собственото тегло не е ясно, тъй като все още не знаем 
сечението на гредата. Ориентировъчно, бихме могли да приемем gГГ = 50 ÷ 70 kg / m; 

б) концентрирани сили FR,i - това са опорните реакции от второстепенните подови греди, които 
се присъединяват към главната греда, виж фиг. 9.8. 

 
фиг. 9.8 - Примерно натоварване на главните греди 

 
9.4.3. Определяне на разрезните усилия в главните греди 
Разрезните усилия в ГГ се определят по всички правила на строителната механика, в 

зависимост от приетата статическа схема и натоварване.  
 
9.4.4. Сечения на главните греди 
Предвид сравнително малките подпорни разстояния, както и стремежът за минимална височина 

на подовата конструкция, главните греди най-често са пълностенни. Отчитайки голямото 
натоварване по тях, както и стремежът за оптимизация, е препоръчително ГГ да бъдат съставени. 

 
9.4.5. Предварителен избор на сечението на съставените главни греди 
При използване на съставени сечения за главните греди е необходимо тяхното сечение да бъде 

предварително конструирано. Естествено, след това гредата трябва да бъде проверена якостно, за 
загуба на устойчивост и деформации, и при нужда – променена и оптимизирана. 

Последователността за предварителен избор на пълностенно съставено сечение е подробно 
разписана в т. 8.2. Следва да се отчете, че тук допустимите провисвания са различни. 
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9.5. Проверки на главната греда в крайно гранично състояние 
 

9.5.1. Якостни проверки 
Необходимите проверки, които трябва да бъдат извършени, са подробно описани в т. 8.3.1. 

Поради тази причина тук те ще бъдат отбелязани съвсем накратко: 
- за нормални напрежения; 
- за тангенциални напрежения; 
- за еквивалентни напрежения - при големи стойности на нормалните и тангенциалните 
напрежения в едно сечение. 

 
9.5.2. Проверка за загуба на устойчивост на ГГ 
Проверките, които трябва да бъдат извършени, за да бъде доказано, че ГГ няма да загуби 

устойчивост, са: 
а) местна загуба на устойчивост на натиснатия пояс 
Ако натиснатият пояс на пълностенната греда е клас 1, 2 или 3, то той е осигурен срещу местна 

загуба на устойчивост, виж т. 8.2.4. 
 
б) местна загуба на устойчивост на стеблото от срязващи сили 
Проверката на стеблото за загуба на устойчивост от срязващи сили се извършва съгласно 

Приложение Г, т. Г.2. 
 
в) местна загуба на устойчивост на стеблото от срязваща сила, огъващ момент и осова сила 
Проверката на стеблото за загуба на устойчивост от срязваща сила, огъващ момент и осова сила 

се извършва съгласно Приложение Г, т. Г.3. 
 
г) местна загуба на устойчивост на стеблото от концентрирани сили, перпендикулярни на оста 

на гредата 
Проверката на стеблото за местна загуба на устойчивост от концентрирани сили, приложени 

перпендикулярно на оста на гредата се извършва съгласно указанията в т.8.3.2 - г). 
Когато в мястото на прилагане на концентрираната сила са поставени закоравяващи стеблото 

ребра, последното не е необходимо да бъде проверявано за изкорубване от напречната сила. За 
това пък закоравяващите ребра следва да бъдат проверени за изкълчване извън равнината на 
стеблото, като условен центрично натиснат прът, виж фиг. Г.5. 

 
д) обща загуба на устойчивост на пълностенната греда 
Тук отново следва да бъдат анализирани 2-е изчислителни състояния: 
В стадий на изпълнение на носещата конструкция 
Разглежда се състоянието, в което главните греди са поставени в проектно положение, 

профилираната ламарина е наредена и свързващите ги самонарезни винтове са завити. Започнало е 
полагането на мекопластичната бетонна смес. 

Отчитайки начина на снаждане на профилираната ламарина с главните греди, виж фиг. 9.6, в 
това състояние няма доказано странично укрепване по цялата дължина на натиснатия пояс на 
главната греда. Следователно е възможно тя да се изметне. 

 
Товарите по гредата в стадий на полагане на  бетонната смес са следните: 
- собствено тегло на стоманената греда; 
- тегло на поставената отгоре профилирана ламарина; 
- тегло на положената мекопластична бетонна смес; 
- натоварване от монтажници - виж посочените в Таблица 2.26 указания. 
 
Възможните подходи за доказване на общата устойчивост на ГГ, са: 
а) не се разчита на „помощта” на второстепенните греди, присъединени към главната греда 
При този подход се счита, че ВтГ са преместваеми по тяхната надлъжна ос. С други думи, не се 

отчита коравината на срязване на профилираната ламарина, перпендикулярно на ребрата ѝ. В  
резултат, единствените неотместваеми точки в хоризонталната равнина, са тези на присъединяване 
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на ГГ към съседните и колони. Т.е. ефективната дължина на измятане съвпада с подпорното 
разстояние, виж фиг. 9.9 - а). 

Според автора, този подход е твърде консервативен, свързан е с повишено количество вложен 
метал в ГГ. От друга страна, монтажът на гредите е ускорен, тъй като не са налага поставяне на 
допълнителни укрепващи елементи. 

 
б) разчита се на „помощта” на второстепенните греди 
При този подход се счита, че ВтГ са непреместваеми по тяхната надлъжна. В резултат, 

неотместваемите в хоризонталната равнина точки са по-вече. Освен споменатите по-горе опорни 
точки, за такива могат да се считат и възлите на присъединяване на ВтГ към ГГ, виж фиг. 9.9-б). 
Последствието е, че ефективната дължина на измятане на ГГ е по-малка от подпорното ѝ 
разстояние. Очаква се получените сечения да бъдат по-икономични. 

 

 
фиг. 9.9 - Възможни форми на измятане на главните греди 

 
За хоризонталната неотместваемост на ВтГ можем да разчитаме на: 
- хоризонталната коравина на профилираната ламарина, поставена за кофраж 
Важно е да се отбележи, че "ребрата" на профилираната ламарина са успоредни на оста на 

главната греда, виж фиг. 9.6. За понасяне на отклонителните хоризонтални сили, ламарината ще 
работи на срязване в своята равнина, перпендикулярно на оформените трапци, а последните са 
деформируеми. В този ред на мисли, не може автоматично да се възприема, че носещата 
способност на срязване на ламарината е достатъчна да стабилизира ВтГ, а от там - ГГ. Особено в 
българските условия на строителство, където много често винтовете се поставят през вълна. Тази 
носеща способност следва да бъде доказвана във всеки един индивидуален случай.  

При определяне на стабилизиращата способност на ламарината би трябвало да се отчитат 
разстоянията между самонарезните винтове по горния пояс на ВтГ, дебелината на ламарината, 
формата и размерите на трапеците в нея. 

 
- хоризонтални връзки, обединяващи второстепенните греди 
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С цел избягване на изчисленията по доказване на стабилизиращата роля профилираната 
ламарина, в равнината на подовата конструкция могат да се поставят стабилизиращи връзки, виж 
фиг. 9.10. Тези връзки следва да имат общи възли с всички второстепенни греди в едно поле. Така 
те не позволяват ВтГ да се преместват хоризонтално.  

Препоръчително е тези хоризонтални стабилизиращи връзки да бъдат поставени в полетата, 
където са "развити" вертикалните връзки на сградата. По този начин се постигат следните цели: 

- хоризонталните и вертикалните елементи образуват неизменяем пространствен блок; 
- пътят на товарите до фундаментите е най-кратък. 
 

 
фиг. 9.10 - Хоризонтални връзки, стабилизиращи подовата конструкция 

по време на изпълнение 
 
В стадий на експлоатация на сградата 
Тук се разглежда състоянието, при което подовата конструкция е изпълнена по проект и е 

възможно най-тежко натоварена от постоянни, и временни експлоатационни товари.  
При статическа схема „проста греда”, долният пояс на ГГ е опънат, а горният - натиснат по 

цялата му дължина. Поставените конструктивни дюбели имат достатъчна носеща способност, че 
да възпрепятстват хоризонталното преместване на горния пояс. Ако е изпълнено условието, че 
общата широчина на подовата плоча е не по-малка от височината на стоманената греда ГГ, тя няма 
да загуби обща устойчивост в етапа на експлоатация. 

При кораво свързване на ГГ към колоните, виж фиг. 9.7, ще има участъци по дължината на 
гредата, в които горният пояс ще бъде опънат, а долния - натиснат. Последният следва да бъде 
проверен срещу загуба на обща устойчивост, тъй като дюбелите по горния пояс имат много малък 
стабилизиращ ефект за долния пояс. За чисто стоманено сечение, при което стабилизиращия ефект 
на дюбелите по горния пояс не се отчита, проверката за обща загуба на устойчивост следва да се 
извърши съгласно Приложение Б, т.Б.2. 

 
9.6. Проверки на главната греда за удобство при експлоатация 
  
9.6.1. Проверка за деформации 
В следствие приложените върху тях напречни товари от второстепенните греди, главните греди 

се деформират (провисват). Определянето на провисването на ГГ се извършва с отчитане на 
приетата статическа схема и приложените товари. 

Максималните вертикални деформации на подовите греди са посочени в Таблица 9.1. 
 
9.6.2. Проверка за вибрации 
При ходене по подовата конструкция вибрациите в нея трябва да бъдат ограничени. Това 

изискване на стандарт БДС EN 1990, A1.4.4 [2] се отнася както за второстепенните, така и за 
главните подови греди. Което означава, че собствената честота на трептене на последните трябва 
да удовлетворява изискването f  ≥ 2,5 Hz. 

 
9.7. Необходими заваръчни шевове, снаждащи стеблото и поясите 
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За определяне на необходимата дебелина на ъгловите заваръчни шевове, снаждащи поясите и 
стеблото на гредата, виж т. 8.5. 

 
9.8. Монтажно снаждане на второстепенната към главната греда 
 
Монтажното снаждане на стоманените елементи на обекта може да се осъществи чрез болтове 

или чрез заваръчни шевове. В световната практика масово се прилага първото решение, тъй като 
то е по - лесно за изпълнение на обекта и се нуждае от по-малък контрол.  

Снаждането на пълностенните греди помежду им трябва да отговаря на възприетата при 
изчисленията статическа схема. На фиг. 9.11 са показани възможни детайли, осигуряващи 
номинално ставно снаждане между гредите, а на фиг. 9.12 - някои възможни корави възли. 

 
фиг. 9.11 - Номинално ставно снаждане между пълностенни греди 

 
В Joints in Steel Construction: Simple Joints to Eurocode 3 [41] са посочени следните 

допълнителни конструктивни изисквания към номинално ставните съединения: 
- височината на снаждащото ребро или фланцевата плоча hp ≥ 0,6.h, виж фиг. 9.11. По този 

начин се предотвратява възможността гредата да се усуче в надлъжно направление; 
- снаждащото ребро или фланцевата плоча се поставят възможно най-близо до горния пояс на 

главната греда; 
- светлото разстояние между изрязването на горния пояс на второстепенната греда и горния 

пояс на главната греда е 10 mm; 
- дебелината на фланцевата плоча в краищата на второстепенната греда, е сравнително малка, 

10 ÷ 12 mm, при условие, че е изпълнена от стомана S275 или S355, виж фиг. 9.11 - б). 
 
При снаждане на второстепенната и главната греда, както е показано на фиг. 9.11 - а) и в), 

следва да се отчита ексцентрицитета е при предаване на опорната реакция Vz,Ed . 
Усилието в най-отдалечения болт в съединението, породено от огъващия момент M = Vz,Ed.e в 

мястото на снаждане се определя чрез израза: 

(9.4)    
∑

= 2
i

max

c

Edz,M
max1b, .

.
z

z
n

eV
F , 

където: 
Vz,Ed e опорната реакция на второстепенната греда; 
e - разстоянието между вертикалната ос на болтовата група и оста на гредата;  
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nc - броят на вертикалните редове болтове; 
zmax – разстоянието между 2-та най-отдалечени болта в един ред, виж фиг. 9.11 - а) и в); 
zi – разстоянието между i – та двойка болтове в един ред, които са равноотдалечени от центъра 

на коравина на болтовата група, виж фиг. 9.12 - в). 
 
Усилието в един болт в съединението, породено от срязваща сила (опорна реакция) Vz,Ed се 

изчислява по формулата: 

(9.5)    
b

Edz,V
1b n

V
F = , 

където: 
nb e броят на снаждащите болтове от едната страна на съединението. 
 
Усилието в един болт в съединението, породено от осова сила NEd във второстепенната греда се 

определя по формулата: 

(9.6)    
b

EdN
1b n

NF =  

Максималното усилие в най-отдалечения болт се определя като векторна сума на всички сили, 
действащи върху болта: 

(9.7)    ( ) ( )2V
1b

2N
1b

M
max1b,max1b, FFFF ++=  

 
За най-тежко натоварения болт е необходимо да бъде изпълнено неравенството на формула 

(9.8), като се отчита, че всички болтове в съединението са с еднакви диаметър и материал. 

(9.8)     0,1
Rd1b,

max1b, ≤
F
F

, 

където: 

(9.9)    






=
Rdb,

Rdv,
Rd1b, min

F

F
F , 

в която: 
Fv,Rd e носимоспособността на срязване на един болт в съединение категория А, виж 

Приложение Д, Таблица Д.2; 
Fb,Rd - носимоспособността на един болт на смачкване в съединение категория А, виж 

Приложение Д, Таблица Д.2. 
 
При снаждане на второстепенната и главната греда, както е показано на фиг. 9.11 - б) и г), 

ексцентрицитетът е при предаване на опорната реакция Vz,Ed е много малък и може да се 
пренебрегне. Носещата способност на болтовете в съединението FRd може да бъде определена чрез 
изразите [41]: 

(9.10) Ако е изпълнено, че Rdv,Rdb, .8,0 FF ≤  тогава Rdb,bRd .FnF =  

(9.11) Ако е изпълнено, че Rdv,Rdb, .8,0 FF >  тогава Rdv,bRd ..8,0 FnF =  
Коефициентът 0,8 отчита възможността за поява на опънни сили в болтовете. 
 
При реализация на номинално кораво снаждане на второстепенните и главната греда, както е 

показано на фиг. 9.12 - а), опънните усилия в болтовете в стеблото ще зависят и от коравината на 
фланцевите плочи. С цел избягване на сложни изчисления би могло да се възприеме условно 
разделяне на болтовите групи, които ще понасят разрезните усилия в снаждането: 

- болтове по поясите на второстепенните греди - понасят огъващ момент MEd в снаждането и 
осова сила NEd във второстепенната греда; 

- болтове в стеблото на главната греда - понасят срязващите сили (опорните реакции) Vz,Ed от 
второстепенните греди. 
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Осовото усилие Nf в по - тежко натоварения пояс на второстепенната греда, където се 
суперпонират усилията от огъващ момент Nf,M и осово усилие Nf,N, може да бъде определен чрез 
израза: 

(9.12)    
h

MNNNN EdEd
Mf,Nf,f 2

+=+= , 

където: 
NEd e осовото усилие във второстепенната греда; 
MEd - огъващия момент в непрекъснатата второстепенна греда в мястото ѝ на снаждане с 

главната; 
h - височината на второстепенната греда, виж фиг. 9.12 - а). 
 
Необходимият брой болтове nb,f, които са необходими за снаждането на по-тежко натоварения 

пояс на второстепенната греда, се определят чрез израза: 

(9.13)     
Rd1b,

f
fb, F

Nn ≥ , 

където: 
F1b,Rd e по - малката от носещите способности на един болт за срязване или смачкване , виж 

формула (9.9). 
 
Способността на болтовете в стеблото FRd да понасят срязващото усилие Vz,Ed, виж фиг. 9.12- а), 

респективно необходимият брой болтове в стеблото nb,w, се определят по формули  (9.10) и (9.11). 

 
фиг. 9.12 - Номинално кораво снаждане между пълностенни греди 

 
В коравото снаждане на главната с второстепенните греди, както е показано на фиг. 9.12 - в), 

стеблените ребра имат коравина да понасят огъващи моменти, която коравина е съизмерима с тази 
на поясите. Поради тази причина във въпросния възел може да се приеме, че част от огъващия 
момент MEd в снаждането се понася от стеблото. 

 Осовото усилие Nf,M в поясите на второстепенната греда, породени от огъващия момент MEd в 
снаждането, може да бъде определен чрез израза [42]: 

(9.14)     
f

Ed

y

wy,
Mf, .1

th
M

I
I

N
−










−= , 

където: 
Iy,w е инерционният момент на стеблото на второстепенната греда спрямо ос “у-у”; 
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Iy – инерционният момент на цялото сечение на второстепенната греда спрямо ос “у-у”; 
tf – дебелината на пояса на второстепенната греда. 
 
Осовото усилие Nf,N във всеки пояс на второстепенната греда, породени от осовото усилие NEd 

във второстепенната греда, може да бъде определено по формулата: 

(9.15)     
2

.1 Edw
Nf,

N
A

AN 







−= , 

където: 
Aw е площта на стеблото на второстепенната греда; 
A – цялата площ на напречното сечение на второстепенната греда. 
 
Необходимият брой болтове nb,f, които са необходими за снаждането на по-тежко натоварения 

пояс на второстепенната греда, се определят чрез израза: 

(9.16)     
Rd1b,

Mf,Nf,
fb, F

NN
n

+
≥ , 

в която : 
Nf,M и Nf,N са определени по формули (9.14) и (9.15). 
 
Огъващият момент Mw , “поеман” от стеблото на второстепенната греда, зависи от отношението 

на огъвните коравини на стеблото и на цялото сечение. Определя се чрез израза: 

(9.17)     
y

wy,
Edw .

I
I

MM =  

Осовото усилие Nw,N в стеблото на второстепенната греда, породени от осовото усилие NEd в 
нея, може да бъде определено по формулата: 

(9.18)     Ed
w

Nw, .N
A

AN =  

Срязващото усилие в стеблото на второстепенната греда е равно на вертикалното срязване Vz,Ed. 
 
Усилие в най-отдалечения болт в съединението в стеблото, от огъващ момент Mw : 

(9.19)     
∑

= 2
i

max

c

wM
max1b, .

z
z

n
MF , 

където: 
nc e броят на вертикалните редове болтове; 
zmax – разстоянието между 2-та най-отдалечени болта в един ред, виж фиг. 9.12 - в); 
zi – разстоянието между i – та двойка болтове в един ред. 
 
Усилие в един болт от снаждането на стеблото, от осова сила в стеблото Nw,N на 

второстепенната греда: 

(9.20)     
wb,

Nw,N
1b n

N
F = , 

където: 
nb,w e броят на снаждащите болтове в стеблото, от едната страна на съединението. 
 
Усилие в един болт от снаждането на стеблото, от срязващи сили във второстепенната греда: 

(9.21)     
wb,

Edz,V
1b n

V
F =  

Максималното усилие в най-отдалечения болт в стеблото, се определя като векторна сума на 
всички сили, действащи върху този стеблен болт, по формула (9.7). 

За най-тежко натоварения болт от снаждането на стеблото е необходимо да бъде изпълнено 
неравенството, посочено във формула (9.8). 
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9.9. Монтажно снаждане на пълностенна подова греда към колоната 
 
Снаждането на колоните и гредите помежду им трябва да отговаря на възприетата статическа 

схема. На фиг. 9.13 са показани възможни детайли, осигуряващи номинално ставно снаждане, а на 
фиг. 9.14 - някои възможни реализации на корави възли. 

 
фиг. 9.13 - Номинално ставно снаждане греда - колона 

 
За определяне на необходимия брой болтове и техните размери в номинално ставните възли, 

могат да се следват указанията, посочени в т.8.6. 

 
фиг. 9.14 - Номинално кораво снаждане греда - колона 
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10. ПЪЛНОСТЕННИ КОЛОНИ 
 
В строителните конструкции колоните са елементи, които са натоварени предимно с натискови 

усилия. В случай на кораво снаждане с гредите и / или запъване към фундаментите, в тях ще има и 
огъващи моменти. 

Колоните в стоманените конструкции често са с I - сечение.  То може да бъде изпълнено като 
горещовалцувано ( IPE, IPN, HEA, HEB, дори HEM ), или съставено (от заварени помежду си 3-и 
листа стомана).  Съставеното сечение се получава по-икономично от към разход на стомана, но 
изисква специално оборудване за неговото производство. 

 
10.1. Натоварване върху колоните и разрезни усилия 

 
Колоните не са самостоятелно съществуващи строителни елементи. Те са част от носещата 

конструкция на сградата. Колоните възприемат натоварването от присъединените към тях 
елементи, например покривни ферми, подови греди, и го предават към фундаментите под тях.  

Видът и стойностите на товарите върху колоните зависят от позицията на колоната в сградата, 
от броя, вида и начина на присъединяване на елементите към нея.  

В резултат от натоварването върху колоната, в нея възникват разрезни усилия - N, M и V. Те се 
определят по всички правила на строителната механика, в зависимост от условията на подпиране и 
натоварване.  

Комбинирането на товарите се извършва съгласно указанията на стандарт БДС EN 1990:2003 
[2], които са подробно описани в т. 3. и т. 6.3. Обикновено при комбиниране на товарите се 
стремим да получим следните комбинации на разрезните усилия в сеченията на колоните: 

а) максимална стойност на огъващия момент Мmax при съответна стойност на нормалната сила 
Nc в разглежданото сечение; 

б) максимална стойност на нормалната сила Nmax при съответна стойност на огъващия момент 
Мс в разглежданото сечение; 

в) максимална стойност на срязващата сила Vmax при съответна стойност на огъващия момент 
Мс и осовата сила Nc в разглежданото сечение 

 
Една от посочените по-горе комбинации на разрезните усилия в дадено сечение ще доведе до 

най-големи стойности на напреженията в изследваното сечение. Очаква се тази комбинация да 
бъде гранична и получените чрез нея напрежения в колоната никога да не бъдат надвишени през 
целия срок за експлоатация на сградата. Все пак е възможно максималните напрежения в 
изследваното сечение на колоната да се получат при едновременно големи стойности на M и N, без 
те да са максимални. 

При комбиниране на товарите за получаване на посочените по-горе комбинации на разрезните 
усилия в сеченията на колоните, следва да се има предвид следните правила и особености [28]: 

- постоянните товари въздействат на конструкцията през целия срок на нейната експлоатация. 
Породените от тях разрезни усилия - също; 

- в съответната товарна комбинация се включват само онези временни товари, които ще 
увеличат стойността на търсеното максимално разрезно усилие; 

- при търсене на максималната стойност на едното разрезно усилие в съответната комбинация, 
трябва да се търси и най-голямата съответна стойност на съпътстващото усилие; 

 
За оразмеряване на анкерните болтове е необходимо за сечението на колоната при 

фундаментите да бъде съставена такава комбинация от товари, която ще доведе до максимални 
опънни и/ или срязващи усилия в тях. Следователно, най-неблагоприятните разрезни усилия ще 
са:  

г) максимални стойности на огъващия момент Мmax в мястото на запъване, при минимална 
стойност на натисковата сила Nc,min . При едноетажни сгради със стоманен скелет, покрити с леки 
панели, дори е възможно да има опънни усилия Nt в колоните ; 

д) максимална стойност на опънната сила в колоната Nt,max  при съответна стойност на огъващия 
момент Мс в мястото на запъване. 
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е) максимална стойност на срязващата сила Vmax при съответна стойност на огъващия момент 
Мс и минимална натискова сила Nc,min в разглежданото сечение 

 
Често меродавна за оразмеряване на анкерните болтове се оказва една от следните комбинации: 
(10.1)    ∑

≥

+
1

Q,1jk,infG, .γ.γ
j

wG  

(10.2)    ∑ ∑
≥ ≥

++
1 1

ik,i2,Edjk, .ψ
j i

QAG , 

където: 
Gk,j – характеристичната стойност на постоянното въздействие j; 
Qk,i – характеристичната стойност на съпътстващото променливо въздействие i ; 
AEd e изчислителната стойност на сеизмичното въздействие. 
γG,inf = 1,00 – когато постоянното въздействие е благоприятно; 
γQ,1 = 1,5 – когато преобладаващото променливо въздействие е неблагоприятно; 
ψ2 – коефициент за получаване на квазипостоянна стойност на променливо въздействие, виж 

посочените в Таблица 3.1 стойности. 
 
Понякога към базата на колоната е заварено допълнително анкерно устройство, т. нар. упор, 

което самостоятелно понася срязващите усилия в мястото на снаждане колона - фундамент. В този 
случай анкерните болтове не са натоварени със срязващи усилия и за тях не е необходимо да бъде 
правена посочената по-горе товарна комбинация (е). 

 
10.2. Статическа схема (подпиране) на колоните 

 
Изчислителната схема на типовата напречна рамка, респективно на участващите в нея колони, 

следва да се доближава максимално до реалната. Въпреки това, с цел икономия на време и 
изчислителен ресурс, в проектантската практика често се правят редица приемания и 
опростявания, без това да се отразява съществено върху точността на получените резултати. 

Ефективните изкълчвателни дължини lef на колоните се определят чрез израза: 
(10.3)    геом.ef β.l=l  
където: 

β – коефициент на изкълчвателната дължина при центричен натиск; 
lгеом. – геометричната дължина на колоната между 2-е неотместваеми точки. 
 
Ефективните изкълчвателни дължини на колоните зависят от вида, броя и начина на 

присъединяване на съседните им елементи.  За някои основни, т. нар. класически Ойлерови 
случаи, стойностите на коефициента β са посочени във фиг. 10.1 

Често срещани са различни статически схеми (условия на подпиране) в равнината на типовата 
напречна рамка и извън нея. 

 
фиг. 10.1 - Стойности на коефициента на изкълчвателна дължина β [33] 

 
При изчистеното конструктивно решение, както е при крайните рамкови колони К1 по ос "А" 

на сградата, виж фиг. 6.1, геометричните дължини lгеом. и  коефициентите на изкълчвателните 
дължини β могат да бъдат приети както е показано на фиг. 10.2. 
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С цел отчитане на огъвната коравина на покривния прътов ригел, когато той е кораво 
присъединен към колоната, виж фиг. 10.2 - а) и б), бихме могли да използваме посочените в [33] 
формули за определяне на коефициента β за из кълчване в равнината на рамката. Важно е да се 
отбележи, че те следва да се прилагат при равнинно изчисление на рамката по теория от I ред, 
където несъвършенствата не са отчитани (идеална конструкция). 

- при ставна връзка на колоната към фундамента и корава връзка ригел - колона.  

(10.4)    
n

= 38,01.2β +  
 
- при запъване на колоната към фундамента и корава връзка ригел - колона: 

(10.5)    
14,0
56,0.2β

+
+

n
n= , 

където: 

(10.6)    









+

r,2

r,2

r,1

r,1

c

c .
l
I

l
I

I
l=n , 

в която: 
Ic e инерционният момент на сечението на колоната в равнината на рамката; 
lc - геометричната дължина на колоната в равнината на рамката; 
Ir,1 - инерционният момент на ригела, присъединен вляво на колоната (условно); 
lr,1 - геометричната дължина на ригела, присъединен вляво на колоната (условно); 
Ir,2 - инерционният момент на ригела, присъединен вдясно на колоната (условно); 
lr,2 - геометричната дължина на ригела, присъединен вдясно на колоната (условно). 
 
В показания на фиг. 10.2 случай, където към колоната се присъединява само един ригел, 

формула (10.6) ще добие следния модифициран вид: 

(10.7)     
r

r

c

c .
l
I

I
l=n  

 
фиг. 10.2 - Геометрични дължини и коефициенти на изкълчвателна дължина β 

за колона К1 по ос "А" на сградата 
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Инерционният момент Ir на прътовия ригел, може да бъде определен с достатъчна за практиката 
точност, чрез израза [28]: 

(10.8)     ( )kzAzA=I ... 2
2f,2

2
1f,1r + , 

където: 
Af,1 и Af,2 са лицата (площите) на горния и долния пояси в средата на фермата; 
z1 - разстоянието от центъра на тежестта на горния пояс до неутралната (нулевата) ос на 

фермата в средата на отвора; 
z2 - разстоянието от центъра на тежестта на долния пояс до неутралната (нулевата) ос на 

фермата в средата на отвора; 
k - коефициент, отчитащ наклона на горния пояс на фермата и деформативността на 

пълнежните пръти. 
Препоръчва се за коефициента k да се приемат следните стойности: 
k = 0,7 - при наклон на горния пояс i = 1:8; 
k = 0,8 - при наклон на горния пояс i = 1:10; 
k = 0,9 - при хоризонтален горен пояс. 
 
При запънати в колоната ригели  се препоръчва геометричната дължина на колоната lc да се 

приема равна на разстоянието от долния край на колоната до оста на долния пояс на покривната 
ферма [28]. В този случай, гледайки означенията на фиг. 10.2 - a) и б), следва, че lc = h1. 

В монографията на проф. Драганов от 2016 г [31] се посочват допълнителни критерии при 
определяне на коефициента β, респективно на ефективните дължини lef на колоната в равнината на 
рамката: 

- в изчислителния модел са въведени общите и местните несъвършенства на елементите в и 
извън равнината на рамката. Извършва се пространствено изчисление по теория от II ред, с 
отчитане на стесненото усукване - не е необходимо да се извършват проверки за загуба на 
устойчивост на елементите, тъй като загубата на устойчивост е обхваната чрез пространственото 
изчисление; 

- в изчислителния модел са въведени общите и местните несъвършенства на елементите в 
равнината на рамката. Извършва се равнинно изчисление по теория от II ред - тук изкълчвателната 
дължина е равна на системната дължина, т.е. β = 1,0. 

 
10.3. Оразмеряване на колоната 

 
10.3.1. Якостно 

Традиционно изчислителните проверки, които доказват носещата способност на стоманените 
елементи, започват с якостни изчисления. 

а) по нормални напрежения 
В общия случай, в пълностенната стоманена колона ще имаме следните разрезни усилия: 
- осова сила N от вертикални товари в сградата; 
- огъващ момент Му от хоризонтални товари. 
 
В резултат, в пълностенното сечение на колоната се получават нормални напрежения. 

Проверката за достатъчността на предварително приетото сечение по нормални напрежения се 
извършва съгласно Приложение В, т.В.1, в зависимост от неговия клас (1, 2 или 3). 

 
б) по тангенциални напрежения 

Проверката за достатъчността на предварително приетото пълностенно сечение по 
тангенциални напрежения се извършва съгласно Приложение Г, т.Г.1, в зависимост от неговия 
клас (1, 2 или 3). 

 
в) огъване, срязване и осова сила 
При наличие на големи стойности на срязващата сила и осовата сила, и на огъващия момент в 

едно сечение на гредата, трябва да се отчете влиянието на срязването и осовата сила върху 
носимоспособността на огъване. 
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Когато за сечение клас 1 или 2, оразмерявано в еластичен стадий, е изпълнено неравенство 
(8.17), тогава не е необходимо да се намалява неговата носеща способност на огъване и осова сила, 
с изключение на случаите, когато загубата на устойчивост от срязване намалява 
носимоспособността на сечението. 

При сечение клас 3, работещо в еластичен стадий, в сеченията с големи стойности на 
нормалните и тангенциалните напрежения, следва да бъде направена проверка по еквивалентни 
напрежения, съгласно IV-a якостна хипотеза. Необходимо е да бъде удовлетворено неравенство 
(8.21), виж фиг. 8.2. 

 
10.3.2. За загуба на обща устойчивост 

При натоварване на сградата с товари, действащи отгоре надолу, в колоната възникват 
натискови усилия. Като се прибавят хоризонтални въздействия като вятър или земетръс, по 
дължината на колоната ще има и огъващи моменти, често със значителни стойности. От където 
следва, че при проверяването на този елемент за загуба на устойчивост той трябва да бъде 
разглеждан като нецентрично натиснат. Виж указанията в Приложение В. 

В случай, че по дължината на сградата имаме поставени вертикални връзки, които разделят 
колоната на отделни участъци с дължини l1 и l2 , виж фиг. 10.2, всеки участък следва да бъде 
проверяван с неговите разрезни усилия, при съответните форми на диаграмите на огъващите 
моменти. Например: 

- дял (участък) 1, с дължина l1 - разрезни усилия в него NEd,1 и MEd,1; 
- дял (участък) 2, с дължина l2 - разрезни усилия в него NEd,2 и MEd,2; 
 
10.4. Конструиране на базата на колоната 

 
Базите на колоните са стоманени елементи, които имат следното предназначение: 
а) разпределят разрезните усилия от колоните върху по-голяма площ; 
б) осигуряват надеждно закрепване на анкерните болтове. 
 
Размерите на базите, както и разположението на анкерните болтове, зависят най-вече от 

избраната връзка между  колоните и фундаментите - ставна или корава, виж фиг. 10.3. 

 
фиг. 10.3 - Детайли на свързване на стоманената колона към фундамента 

 
Независимо дали възелът е ставен или корав, базовата плоча е подложена на огъване. 
 

10.4.1. При ставна връзка на колоната към фундамента 
Ставна връзка на стоманената колона с фундамента е възможна, когато хоризонталната 

коравина на рамката в нейната равнина е осигурена. Това може да бъде постигнато чрез наличие 
на поне един корав възел на колона с ригел.  

Предимствата на ставната връзка са: 
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- базовата плоча се получава с по-малки размери; 
- стоманобетонният фундамент под колоната е по-компактен. 
 
В зависимост от осовите усилия в колоната, имаме 2-а възможни случая: 
а) колоната е натисната 
Като пряк резултат от натисковите усилия в мястото на снаждане: 
- поясите и стеблото на колоната са натиснати; 
- базовата плоча е подложена на огъване от натисковите усилия в подливката под нея; 
- подливката и стоманобетонния фундамент са натиснати; 
- анкерните болтове са натоварени само със срязващи усилия, в случай, че към базата на 

колоната няма допълнително заварено анкерно устройство.  
При наличие на такова устройство, анкерите не изпитват никакви усилия. 
 
Изчислителната носимоспособност Nj,Rd на симетрична базова плоча под колона с I - сечение, 

натоварена с натискови сили, може да бъде определена като сума от носещите способности FC,Rd,i 
на 3-те еквивалентни Т-профила, подложени на натиск, виж формула (10.9). Тези 3-и 
еквивалентни Т-профила не трябва да се застъпват. 

(10.9)    Rd,3C,Rd,2C,Rd,1C,Rdj, FFFN ++= , 
където: 
FC,Rd,1 и FC,Rd,3 са носещите способности на натиск на еквивалентен Т-профил под пояса; 
FC,Rd,2 - носещата способност на натиск на еквивалентен Т-профил под стеблото на колоната. 
 
Принципно, носимоспособността на натиск на еквивалентен Т-профил FC,Rd,i, независимо дали 

той се намира под поясите или под стеблото на колоната, се определя чрез израза: 
(10.10)    ieff,ieff,jdiRd,C, .. lbfF = , 
където: 
fjd e изчислителната якост на местен натиск на бетона или на разтвора за подливката; 
beff,i - изчислителната широчина за i-ти участък, виж фиг. 10.4; 
leff,i - изчислителната дължина за i-ти участък, виж фиг. 10.4. 

 
фиг. 10.4 - Изчислителни широчини beff и дължини leff  

при центричен натиск в мястото на снаждане колона - фундамент 
 
Ефективната широчина с, виж фиг. 10.4, се определя от условието огъващият момент в 

конзолен участък с единица широчина, да е равен на изчислителната носимоспособност на 
огъване на базовата плоча в еластичен стадий. В резултат, широчината с се определя по 
формулата: 
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(10.11)    
..γ.3

.
jdM0

y
pl f

f
tc = , 

където: 
tpl e дебелината на базовата плоча; 
fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата в базовата плоча; 
γМ0 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се от Таблица 1 
 
Изчислителната якост на местен натиск fjd на бетона или на разтвора за подливката се изчислява 

чрез израза: 

(10.12)    
effeff

Rduj
jd .

.
lb

F
f

β
= , 

където: 
FRdu e изчислителната носимоспособност за концентрирана сила; 
βj - коефициент, който отчита каква е характеристичната якост на подливката под базата; 
βj = 2/3, ако едновременно са изпълнени следните условия: 
- характеристичната якост на натиск на подливката е не по-малка от 0,2 пъти характеристичната 

якост на бетона fck във фундамента; 
- дебелината на подливката не надвишава 0,2 пъти по-малкия размер на базовата плоча в план, 

но не по-вече от 50 mm. 
 
В случай, че дебелината на подливката под базовата плоча надхвърли 50 mm, нейната 

характеристична якост следва да бъде най-малко същата като тази на бетона във фундамента. 
Явно нашата, българската, строителна традиция, изискваща подливката под колоната да бъде с 

поне един клас по-висок от тази на бетона във фундамента, позволява да се реализират подливки с 
повишена дебелина, т.е. по - голяма от 50 mm. 

Европейският стандарт БДС EN 1993-1-8:2005 [20] не дава информация каква следва да бъде 
стойността на βj , ако някое от условията по-горе не е изпълнено. 

 
При равномерно разпределено натоварване върху площ Ас0, граничната носимоспособност за 

концентрирана сила FRdu се определя както следва: 

(10.13)    c0cd
c0

c1
cdc0Rdu ..0,3.. Af

A
AfAF ≤= , 

където: 
Ac0 e товарната площ от базата на колоната върху фундамента. В нашия случай, когато имаме 

само осова сила N, а самата стоманена колона е с I - сечение, товарната площ Ac0  следва да бъде 
определена както следва: 

(10.14)    eff,3eff,3eff,2eff,2eff,1eff,1c0 ... blblblA ++=  
Ac1 - максималната изчислителна площ на разпределение, имаща форма, подобна на Ac0 . Според 

стандарт БДС EN 1992-1-1:2005 [14], тя трябва да отговаря на следните условия: 
- височината на разпределението на натоварването в посока на товара, трябва да отговаря на 

посочените на фиг. 10.5 условия; 
- центърът на тежестта на площта Ac1 и центърът на тежестта на площта Ac0 трябва да лежат на 

правата, по която е приложена концентрираната сила; 
- ако върху бетонното сечение са приложени по - вече от една натискови сили, техните 

изчислителни площи на разпределение не трябва да се застъпват. 
 
fcd - изчислителната стойност на якост на натиск на бетона. Определя се по формулата: 

(10.15)    
c

ck
cccd γ

.α ff = , 

в която: 
γc = 1,5 e частният коефициент на сигурност за бетона; 
fck - характеристичната стойност на цилиндричната якост на натиск на бетона, виж Таблица 1.7; 
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αcc - коефициент, отчитащ дълговременните ефекти върху якостта на натиск и 
неблагоприятните ефекти, породени от начина на прилагане на натоварването. 

= 0,85 - при проверките за носимоспособност на нормалните сечения на вертикални или 
наклонени елементи, изпълнени по монолитен способ [15]; 

= 1,0 - за всички останали случаи. 
 

В случай, че размерите на фундамента под колоната все още не са известни, но той ще бъде 
стандартен, т.е. няма да е много тесен или плитък, е разумно да се приеме, че fjd = fcd [42]. 

 
За доказване на носещата способност на центрично натисната база, следва да е изпълнено: 

(10.16)    0,1
Rdj,

Ed ≤
N
N  

 
фиг. 10.5 - Определяне на площите при местен натиск 

 
б) в колоната има опънни усилия 
Като пряк резултат от опънните усилия в мястото на снаждане: 
- поясите и стеблото на колоната са опънати; 
- базовата плоча е подложена на огъване в следствие опънните усилия в анкерните болтове; 
- няма усилия в подливката под колоната; 
- анкерните болтове са натоварени с опънни и със срязващи усилия, в случай, че към базата на 

колоната няма допълнително заварено анкерно устройство. При наличие на такова устройство, 
анкерите изпитват само опънни усилия. 

 
Изчислителната носимоспособност FT,Rd на опън на еквивалентният Т - профил, без да се 

отчитат лостови сили, при болтове, поставени между поясите, виж фиг. 10.6, е по-малката 
стойност от: 

(10.17)    








=

=
=

∑ Rdt,ab,Rd,2T,

Rdpl,
Rd,1T,

RdT,

.2
min

FF
m

M
F

F , 

където: 
Mpl,Rd e изчислителната носимоспособност на огъване на еквивалентният Т - профил, в 

пластичен стадий;  
m - размер, показан на фиг. 10.6;  
ΣFab,t,Rd - сумарната изчислителна носимоспособност на опън на анкерните болтове, включени в 

еквивалентният Т - профил. 
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Изчислителната носимоспособност на огъване в пластичен стадий Mpl,Rd се изчислява по 
формулата: 

(10.18)    
M0

effy
2

Rdpl, γ
..

.
4
1 lft

M pl= , 

където: 
leff e ефективната широчина на еквивалентният Т - профил, виж фиг. 10.6. Определя се чрез 

изразите: 
- при 4-и анкерни болта 

(10.19)    




+−+
+

=
).25,1.4(..2

.2.2.π
mineff emmp

pm
l

α
 

 
- при 2-а анкерни болта: 

(10.20)    




=
m

m
l

.
.2.π

mineff α
, 

в които: 
p, m и e са размери, показани на фиг. 10.6; 
α - коефициент, отчитан от номограмата на фиг. 10.7. 

 
фиг. 10.6 - Еквивалентен Т - профил при опънни усилия в колоната 

 
Изчислителната носимоспособност на опън на анкерните болтове Fab,t,Rd, като се отчете 

традиционния за България начин на производство, се приема равна на по-малката стойност от : 

(10.21)    











=
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в където: 
βb е коефициент, отчитащ вида на нарязаната резба на анкерните болтове; 

= 1,0 - когато резбата съответства на изискванията на стандарт БДС EN 1090-2:2008 [1]; 
= 0,85 - когато резбата не съответства на изискванията на БДС EN 1090-2. 

k2= 0,9 - коефициент, отчитащ видът на главата на болта; 
Аnet - нетното сечение на анкерния болт. Виж Таблица Д.5 за някои стандартни размери; 
fub - характеристична стойност на якостта на опън на стоманата на болта; 
fyb - характеристична стойност на границата на провлачане на стоманата на болта; 
γМ0 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се от Таблица 1; 
γМ2 – частен коефициент на сигурност при оразмеряване на напречни сечения, с използване на 

якостта на опън на стоманата. Определя се от Таблица 1. 
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Второто условие в (10.21), което не е записано в стандарт  БДС EN 1993-1-8:2005 [20] , се 
налага поради факта, че традиционно за България анкерните болтове се изработват от кръгла 
конструкционна стомана, с класове по якост S235, S275, S355 и дори S420. Тези конструкционни 
стомани имат ясно изразена площадка на провлачане в σ  - ε диаграмите си. Откъдето следва, че 
когато напреженията в анкерните болтове достигнат или надвишат границата на провлачане, 
деформациите (удължението) в тях ще са значителни и ще останат постоянни, тъй като са 
пластични. В резултат, във възела базова плоча - фундамент ще се появят хлабини и неработни 
деформации, а там такива са недопустими. 

 
фиг. 10.7 - Стойности на коефициента α за пояси на колони и фланцеви плочи [20] 

 
Изчислителната носимоспособност на сцепление на анкерния болт с бетона на фундамента 

трябва да бъде не по-малка от изчислителната носимоспособност на опън Fab,t,Rd. 
 
За доказване на носещата способност на ставна база на колона, в която има опънни сили, следва 

да е изпълнено условието: 

(10.22)    0,1
RdT,

Ed ≤
N
N  

 
10.4.2. При корава връзка (запъване) на колоната към фундамента 

При такава връзка между колоната и фундамента, в мястото им на снаждане възникват осови 
сили N и огъващи моменти M. В този случай, съгласно указанията на БДС EN 1993-1-8:2005 [20] , 
приносът на бетонната част под стеблото на колоната се пренебрегва. С други думи, усилията от 
колоната се предават към фундамента само чрез поясите, което води до  еквивалентни Т - профили 
само под тях, виж фиг. 10.8. 

Ефективната широчина с , виж фиг. 10.8, ще се определя по формула (10.11), след като са 
сметнати изчислителната якост на местен натиск fjd по (10.12) и граничната носимоспособност за 
концентрирана сила FRdu по (10.13).  Ефективната широчина с1, виж фиг. 10.8 - а), също следва да 
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се определя по формула (10.11), но след като в нея се замести с действителните натискови 
напрежения в бетонa fc. За съжаление в стандарт БДС EN 1992-1-1:2005, т.6.7 [14], където е 
разгледан въпроса за местния натиск, няма указания как да бъдат определени стойностите на 
местните напрежения fc под по-леко натоварения пояс в колоната.  

 

 
фиг. 10.8 - Ефективна широчина с при нецентричен натиск 

в мястото на снаждане колона - фундамент 
 
При определяне на товарната площ от базата на колоната върху фундамента Ac0, респективно на 

максималната изчислителна площ на разпределение Ac1, трябва да се отчита, че при нецентричен 
натиск, приносът на бетонната част под стеблото на колоната се пренебрегва, виж фиг. 10.9. 

 
фиг. 10.9 - Товарни площи  Ac0 и Ac1 при местен нецентричен натиск 

 
От фиг. 10.9 - а) е очевидно, че определянето на стойностите на товарните площи Ac0 и Ac1, а от 

там и изчислителната якост на местен натиск на бетона fjd при местен нeцентричен натиск с 
преобладаващ натиск, е проблематично. В такъв случай, какво да се прави? Как да се определи 
стойността на fjd ? Един възможен, чисто инженерен подход, който е в посока на сигурността, е да 
се приеме, че fjd = fcd , и вече с нея да бъде определена ефективната широчина с под по-тежко 
натоварения пояс. От тук, могат да бъдат определени изчислителната широчина beff и 
изчислителната дължина leff под този пояс, виж фиг. 10.8 - а), респективно изчислителната 
носимоспособност на натиск Nj,Rd , която той има. 
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В зависимост от стойностите на осовите сили N и огъващите моменти M, са възможни различни 
разпределения на силите между базовата плоча и нейната опора: 

- в случай на преобладаваща натискова сила и огъващ момент - и под 2-та пояса на колоната ще 
има натиск, виж фиг. 10.10 - а); 

- в случай на преобладаваща опънна сила и огъващ момент - и под 2-та пояса на колоната ще 
има опън, виж фиг. 10.10 - б); 

- в случай на преобладаващ огъващ момент и натискова сила - под единия пояс на колоната ще 
има натиск, а под другия - опън, виж фиг. 10.10 - в); 

- в случай на преобладаващ огъващ момент и опънна сила - под единия пояс на колоната ще има 
натиск, а под другия - опън, виж фиг. 10.10 - г). 

 
фиг. 10.10 - Разпределение на усилията между базовата плоча и фундамента 

 
Ексцентрицитетът е може да бъде определен чрез израза: 

(10.23)    
Rdj,

Rdj,

Ed

Ed

N
M

N
Me == , 

където: 
Mj,Rd е носимоспособността на огъване на базата на колоната 
 
а) изчислителна носимоспособност на огъване Mj,Rd на базата на колоната при преобладаваща 

натискова нормална сила, виж фиг. 10.10 - а). Осови усилия в анкерните болтове. 
За да има само натискови напрежения в опорната повърхнина на базата, следва да бъде 

удовлетворено условието [34]: 
(10.24)     cze < , 
където: 
zc e разстоянието от оста на колоната до центъра на тежестта на натиснатия пояс. 
 
Усилието в по-тежко натоварения пояс на колоната, получено от сумирането на компонентите 

на нормалната сила и огъващия момент, не трябва да надвишава носещата способност на натиск 
Fc,Rd, т.е. : 

(10.25)     Rdc,
EdEd

2
FN

z
M

≤+ , 

където: 
z = 2.zc; 
Fc,Rd е по-малката от следните носимоспособности: 
- носещата способност на еквивалентен Т-профил, подложен на натиск FС,Rd , определяна по 

формула (10.10). 
Както стана ясно по-горе, в случай на преобладаващ натиск, един възможен, чисто инженерен 

подход е, да се приеме, че fjd = fcd . 
 
- носещата способност на пояса и стеблото на колоната Fc,fc,Rd, подложени на натиск. Според  

БДС EN 1993-1-8:2005, т.6.2.8.3 [20], може да бъде определена чрез израза: 
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(10.26)     
f

Rdc,
Rdfc,c, th

M
F

−
= , 

където: 
Mc,Rd е носещата способност на сечението на огъване, която може да бъде изчислена съгласно 

Приложение Б, т.Б.1; 
h - височината на сечението на колоната; 
tf - дебелината на пояса на колоната. 
 
В случай, че височината на сечението на колоната надхвърля 600 mm, приносът на стеблото 

следва да се ограничи до 20 %. 
 
От неравенство (10.25), като се използва формула (10.23) и се отчете, че zc / z = 0,5, може да 

бъде определена носещата способност на базата на огъване Mj,Rd, с отчитане на осовата натискова 
сила в нея: 

(10.27)     
1

.
c

Rdc,
Rdj,

+
=

e
z

zF
M  

При преобладаваща натискова сила в базата на колоната, в анкерните болтове не възникват 
опънни усилия. В такъв случай тяхното сечение се определя конструктивно или с оглед за поемане 
на срязващите усилия мястото на снаждане колона - фундамент. 

 
б) изчислителна носимоспособност на огъване Mj,Rd на базата на колоната при преобладаваща 

опънна нормална сила, виж фиг. 10.10 - б). Осови усилия в анкерните болтове. 
За да има само опънни напрежения (отлепяне) на опорната повърхнина на базата, следва да 

бъде удовлетворено условието [34]: 
(10.28)     tze < , 
където: 
zt e разстоянието от оста на колоната до центъра на тежестта на анкерния болт. 
 
Ясно е, че при опънни напрежения по цялата база на колоната няма как да има натискови 

напрежения в бетонната подливка под нея. В такъв случай необходимата дебелина на базовата 
плоча ще се определя само от опънните усилия в анкерните болтове. 

Усилието в по-тежко натоварената анкерна група на колоната, получено от сумирането на 
компонентите на нормалната сила и огъващия момент, не трябва да надвишава изчислителната 
носимоспособност FT,Rd на опън на еквивалентният Т - профил, т.е. : 

(10.29)     RdT,
EdEd

2
FN

z
M

≤+ , 

където: 
z = 2.zt. 
 
Изчислителната носимоспособност FT,Rd на опън на еквивалентният Т - профил, без да се 

отчитат лостови сили, при болтове, поставени извън поясите, виж фиг. 10.11, е по-малката 
стойност от:  

(10.30)    








=

=
=

∑ Rdt,ab,Rd,2T,

x

Rdpl,
Rd,1T,

RdT, min
FF

m
M

F
F , 

където: 
Mpl,Rd e изчислителната носимоспособност на огъване на еквивалентният Т - профил, в 

пластичен стадий; 
mx - размер, показан на фиг. 10.11;  
ΣFab,t,Rd - сумарната изчислителна носимоспособност на опън на анкерните болтове, включени в 

еквивалентният Т - профил. Определя се по формула (10.21). 
 



д-р инж. Любомир А. Здравков 

 152 

Изчислителната носимоспособност на огъване в пластичен стадий Mpl,Rd се изчислява по 
формулата: 

(10.31)    
M0

effy
2
pl

Rdpl, γ
..

.
4
1 ∑=

lft
M , 

където: 
leff e ефективната широчина на еквивалентният Т - профил за един болт, виж фиг. 10.11. За бази 

на колони с 2-а болта от едната страна, leff се определя като най - малката стойност от: 

 (10.32)    

















++=
=

++=
+=
+=
+=

=

=

xx7

6

xx5

xx4

x3

x2

x1

eff

.625,0.5,0.2
.5,0

.625,0.2
.25,1.4

.2.π
.π

.π.2

min

ewmL
bL

eemL
emL

emL
wmL

mL

l  

в които: 
mх, ех, e, b и w са геометрични размери, показани на фиг. 10.11. 

 
фиг. 10.11 - Еквивалентен Т - профил при запъната колона 

и опънни усилия в анкерните болтове 
 
Изчислителната носеща способност на базата на огъване Mj,Rd, с отчитане на осовата опънна 

сила в нея, се изчислява по: 

(10.33)     
1

.
t

RdT,
Rdj,

+
=

e
z

zF
M  

 
в) изчислителна носимоспособност на огъване Mj,Rd на базата на колоната при преобладаващ 

огъващ момент и натискова нормална сила, виж фиг. 10.10 - в). Осови усилия в анкерните болтове. 
За да има опънни напрежения в опорната повърхнина на базата, следва да бъде удовлетворено 

условието [35]: 
(10.34)     cze >  
 
Усилието в по-тежко натоварения пояс на колоната, получено от сумирането на компонентите 

на нормалната сила и огъващия момент, не трябва да надвишава носещата способност на натиск 
Fc,Rd, т.е. : 
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(10.35)     Rdc,
t

Ed
Ed . F

z
zN

z
M

≤+ , 

където: 
z = zc + zt. 
 
Осовото усилие в натоварената с опънни усилия анкерна група на колоната, не трябва да 

надвишава изчислителната носимоспособност FT,Rd на опън на еквивалентният Т - профил, т.е. : 

(10.36)     RdT,
c

Ed
Ed . F

z
zN

z
M

≤−  

От формули (10.35) и (10.36) се получават изразите за определяне на носещата 
носимоспособност на огъване Mj,Rd, с отчитане на осовата натискова сила в нея. Тя е по-малката 
стойност от: 

(10.37)    















+

−
=

e
z
zF

e
z

zF

M

t

Rdc,

c

RdT,

Rdj,

1

.

1

.

min  

 
г) изчислителна носимоспособност на огъване Mj,Rd на базата на колоната при преобладаващ 

огъващ момент и опънна нормална сила, виж фиг. 10.10 - г). Осови усилия в анкерните болтове. 
За да има натискови напрежения в опорната повърхнина на базата, следва да бъде 

удовлетворено условието [34]: 
(10.38)     tze >  
 
Усилието в натиснатия пояс на колоната, получено от сумирането на компонентите на 

нормалната сила и огъващия момент, не трябва да надвишава носещата способност на натиск Fc,Rd: 

(10.39)    Rdc,
t

Ed
Ed . F

z
zN

z
M

≤− , 

където: 
z = zc + zt. 
 
Осовото усилие в натоварената с опънни усилия анкерна група на колоната, не трябва да 

надвишава изчислителната носимоспособност FT,Rd на опън на еквивалентният Т - профил : 

(10.40)    RdT,
c

Ed
Ed . F

z
zN

z
M

≤+  

 
От формули (10.39) и (10.40) се получават изразите за определяне на носещата 

носимоспособност на огъване Mj,Rd, с отчитане на осовата опънна сила в нея. Тя е по-малката 
стойност от: 

(10.41)    















−

+
=

e
z

zF
e
z

zF

M

t

Rdc,

c

RdT,

Rdj,

1

.

1

.

min  

 
За доказване на носещата способност на запъната към фундамента база на колона, в която има 

нормални сили, следва да е изпълнено условието: 

(10.41)     0,1
Rdj,

Ed ≤
M
M  
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10.5. Заваръчни шевове, снаждащи колоната с нейната база 

 
През заваръчните шевове, снаждащи стоманената колона и базовата плоча "преминават" всички 

товари от горното строене. Тяхното разрушаване е недопустимо, тъй като това би компрометирало 
връзката колона - фундамент. 

Може да бъде направено следното условно разделяне на тези шевове - заваръчни шевове между 
поясите и базовата плоча, и шевове между стеблото на колоната и базовата плоча. Това разделяне 
се налага, тъй като се счита, че шевовете между поясите и базовата плоча не предават 
хоризонталната срязваща сила Vz,Ed, действаща успоредно на стеблото.  

Усилията в снаждащите шевове пряко зависят от начина на свързване на колоната с 
фундамента - ставно или има запъване. 

 
10.5.1. При ставна връзка на колоната към фундамента 

При ставна връзка, разрезните усилия в снаждането колона - база са нормални (осови) усилия 
от колоната и хоризонтални (срязващи) сили, успоредно на равнината на рамката, т.е. на стеблото 
на колоната. При наличие на вертикални връзки, присъединени към колоната, са възможни и 
хоризонтални сили, действащи перпендикулярно на равнината на рамката, т.е. успоредно на 
поясите на колоната. 

 
В зависимост от осовите усилия в колоната, имаме 2-а възможни случая: 
а) колоната е натисната 
Съгласно разгледаните в т.10 начини на предаване на товарите от колоната към подливката под 

нея, при центричен натиск се оформят еквивалентни Т - профили с широчина с под поясите и 
стеблото на колоната, виж фиг. 10.4. С други думи, и поясите и стеблото, респективно снаждащите 
ги с базата шевове, предават натисковите сили към фундамента. 

Усилията в шевовете от натиск в колоната са пропорционални на площите на елементите: 

(10.42)   
A

A
NN f,1

Edf,1 .=  - натисково усилие в шевовете от пояс 1 

(10.43)   
A

A
NN f,2

Edf,2 .=  - натисково усилие в шевовете от пояс 2 

(10.44)   
A

ANN w
Edw .=  - натисково усилие в шевовете от стеблото, 

където: 
Аf,1 e площта на пояс 1; 
Af,2 - площта на пояс 2; 
Aw - площта на стеблото; 
A = Аf,1 + Аf,2 + Aw - сумарната (цялата) площ на колоната. 
 
При стоманени колони с 2-е оси на симетрия, Аf,1 = Af,2 , от където следва, че Nf,1 = Nf,2. 
 
Заваръчните шевове, снаждащи поясите, следва да удовлетворяват неравенството: 

(10.45)    1,0
. Rdw,if,w,

if, ≤
Fl

N
, 

където: 
Nf,i e усилието в i-ти пояс на колоната, виж фиг. 10.12 
lw,f,i - дължината на заваръчните шевове, изпълнени около i-ти пояс на колоната; 
Fw,Rd  - изчислителната носещата способност на един ъглов заваръчен шев, за 1 cm от неговата 

дължина. Определя по формула (Е.1) от Приложение Е. 
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фиг. 10.12 - Усилия в шевовете при ставна връзка колона - фундамент 

и натискови усилия в колоната 
 
Заваръчните шевове, снаждащи стеблото на колоната, следва да удовлетворяват неравенството: 

(10.46)    
( ) ( )

1,0
. Rdw,ww,

2
Edz,

2
w ≤

+

Fl
VN

, 

където: 
Nw e натисковото усилие в стеблото на колоната; 
Vz,Ed - хоризонталното (срязващо) усилие, успоредно на стеблото на колоната; 
lw,w - дължината на заваръчните шевове, изпълнени около стеблото на колоната 
 
б) в колоната има опънни усилия 
В този случай се стеблото и базата на колоната оформят еквивалентен Т - профил, виж фиг.10.6, 

който понася опънните  усилия. Ефективната широчина leff се изчислява според формули (10.19) 
или (10.20), в зависимост от броя на анкерните болтове. Очевидно, заваръчните шевове в 
границите на еквивалентния Т - профил ще трябва да могат да понесат опънните усилия в 
колоната. От тук следва, че трябва да бъде изпълнено: 

(10.47)     1,0
. Rdw,eff

Ed ≤
Fl

N , 

където: 
NEd e изчислителното опънно усилие в мястото на снаждане колона - база, виж фиг.10.13; 
leff - ефективната широчина на еквивалентният Т - профил. 
 
Срязващите усилия Vz,Ed в базата на колоната влияят неблагоприятно на заваръчните шевове и 

тяхното влияние следва да се отчита. При условие, че срязващото усилие е успоредно на стеблото 
на колоната, шевовете между стеблото и базата, следва да удовлетворяват изискването:  

(10.48)     1,0.1
2

ww,

Edz,
2

eff

Ed

Rdw,

≤









+








l
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фиг. 10.13 - Усилия в шевовете при ставна връзка колона - фундамент 

и опънни усилия в колоната 
 

10.5.2. При корава връзка (запъване) на колоната към фундамента 
При корава връзка, разрезните усилия в снаждането колона - база са нормални (осови) усилия и 

огъващи моменти от колоната, и хоризонтални (срязващи) сили, успоредно на равнината на 
рамката, т.е. на стеблото на колоната. Отново, при наличие на вертикални връзки, присъединени 
към колоната, са възможни и хоризонтални сили, действащи перпендикулярно на равнината на 
рамката, т.е. успоредно на поясите на колоната. 

При наличие на осови сили и огъващи моменти в мястото на снаждане колона - фундамент, 
съгласно указанията на БДС EN 1993-1-8:2005 [20] , приносът на бетонната част под стеблото на 
колоната се пренебрегва. От където следва, че осовите усилия и огъващите моменти от колоната 
се предават към фундамента само чрез поясите. От където пък се получава, че стеблото, 
респективно снаждащите го шевове, е натоварено само със срязващи усилия, виж фиг. 10.14. 

 
фиг. 10.14 - Усилия в шевовете при корава връзка колона - фундамент 

и натискови усилия в колоната 
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В зависимост от стойностите на осовите сили N и огъващите моменти M, са възможни различни 
разпределения на силите между базовата плоча и нейната опора. Това ще рефлектира и върху 
усилията в заваръчните шевове, снаждащи базата и поясите на колоните.  

- случай на преобладаваща натискова сила и огъващ момент - и под 2-та пояса на колоната ще 
има натиск, виж фиг. 10.10 - а). 

Усилието в по-тежко натоварения на натиск пояс Ff,C,Ed ще се определи чрез израза: 

 (10.49)    
2.2
Ed

c

Ed
EdC,f,

N
z

MF +=  

От гледна точка на определяне на необходимите заваръчни шевове, усилието в по-леко 
натоварения пояс не е необходимо да бъде определяно. Заваръчните шевове в него ще бъдат 
същите, като при по-тежко натоварения пояс. 

 
- в случай на преобладаваща опънна сила и огъващ момент - и под 2-та пояса на колоната ще 

има опън, виж фиг. 10.10 - б). 
Усилието в по-тежко натоварения на опън пояс Ff,Т,Ed ще се определи чрез израза: 

 (10.50)    
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От гледна точка на определяне на необходимите размери на заваръчни шевове, усилието в по-
леко натоварения пояс не е необходимо да бъде определяно. Заваръчните шевове в него ще бъдат 
същите, като при по-тежко натоварения, в този случай на опън, пояс. 

 
- в случай на преобладаващ огъващ момент и натискова сила - под единия пояс на колоната ще 

има натиск, а под другия - опън, виж фиг. 10.10 - в). 
Усилието в натоварения на натиск пояс Ff,C,Ed ще се определи чрез израза: 

(10.51)     
tc

tEdEd
EdC,f,

.
zz

zNMF
+
+

=  

 
Усилието в натоварения с опънни усилия пояс ще бъде: 

(10.52)     
2.2.2

. Ed

c

Ed

c

cEdEd
EdT,f,

N
z

M
z

zNMF −=
−

=  

 
- в случай на преобладаващ огъващ момент и опънна сила - под единия пояс на колоната ще има 

натиск, а под другия - опън, виж фиг. 10.10 - г). 
Усилието в натоварения на натиск пояс Ff,C,Ed ще се определи чрез израза: 

(10.53)     
tc

tEdEd
EdC,f,

.
zz

zNMF
+
−

=  

 
Усилието в натоварения с опънни усилия пояс ще бъде: 

(10.54)     
2.2.2

. Ed

c

Ed

c

cEdEd
EdT,f,
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z
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+

=  

 
Заваръчните шевове, снаждащи поясите, следва да удовлетворяват неравенството: 

(10.55)    











≥

if,w,

EdT,f,

if,w,

EdC,f,

Rdw, max

l
F
l

F

F  

 
Заваръчните шевове, снаждащи стеблото на колоната, се проверяват чрез израза: 

(10.56)      1,0
. Rdw,ww,

Edz, ≤
Fl

V
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При изпълнение на ъглови заваръчни шевове следва да бъдат изпълнени посочените по-долу 

конструктивни изисквания: 
- минимална дебелина на шева - a ≥ 3 mm; 
- максимална дебелина на ъгловия шев в Т-съединения - а ≤ 9 mm [25]; 
- от технологична гледна точка е препоръчително дебелините на ъгловите шевове, снаждащи 

поясите и стеблото към базовата плоча, да са еднакви. При големи стойности на MEd и NEd е 
възможно дебелините на шевовете да бъдат с различни дебелини; 

- при ъглови шевове, изпълнени от 2-те страни на стеблото, се препоръчва тяхната дебелина да 
бъде в границите  3 mm ≤ а < 0,5.tw . 

 
Когато колоните са тежко натоварени е възможно разглежданите по-горе ъглови шевове да 

бъдат заменени с челни, изпълнени с пълно проваряване. Челните шевове са равноякостни на 
сечението на снаждания елемент. За целта, трябва да бъде изпълнено: 

- подходящо избрани заваръчни материали, имащи физико - механични характеристики, не по-
лоши от тези на основния метал; 

- краищата на елементите така да бъдат обработени, че пълното проваряване на сечението да 
бъде изпълнено без затруднения; 

- контролът на качеството да отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 1090-2:2008 [1]. 
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11. АНКЕРНИ БОЛТОВЕ 
 
Анкерните болтове, виж фиг. 11.1, са стоманени елементи, натоварени с опънни и / или 

срязващи усилия. Предназначението им е да осигуряват надеждна връзка между стоманените 
колони и стоманобетонните фундаменти под тях. 

 
фиг. 11.1 - Анкерни болтове 

 
11.1. Усилия в анкерните болтове 
 
Усилията в анкерните болтове зависят от конструктивния детайл на присъединяване на 

колоната към фундамента. Възможните реализации са следните: 
а) ставна връзка колона - фундамент 
- натискови сили в колоната - в анкерните болтове не възникват осови усилия, виж фиг. 11.2 - а; 
- опънни усилия в колоната -  в анкерните болтове възникват опънни усилия, виж фиг. 11.2 - б). 

 
фиг. 11.2 - Ставна връзка колона - фундамент. Осови усилия в анкерите 

 
В този случай, опънните усилия Fab,t,Ed в един анкерен болт ще се определят по формулата: 
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(11.1)     
ab

Ed
Edt,ab, n

NF = , 

където: 
NEd e изчислителното опънно усилие в колоната; 
nab - броят на всички анкерни болтове, свързващи колоната с фундамента. 

 
б) корава връзка колона - фундамент 
- в случай на преобладаваща натискова сила и огъващ момент - и под 2-та пояса на колоната ще 

има натиск, виж фиг. 10.10 - а). Няма осови усилия в анкерните болтове; 
- в случай на преобладаваща опънна сила и огъващ момент - и под 2-та пояса на колоната ще 

има опън, виж фиг. 10.10 - б). В анкерните болтове от 2-те страни на колоната ще има опън. 
В този случай, опънните усилия Fab,t,Ed в един анкерен болт ще се определят по формулата: 

(11.2)    





 +=

2
.1 EdEd

ab,1
Edt,ab,

N
z

M
n

F , 

където: 
MEd e изчислителната стойност на огъващия момент в мястото на снаждане колона - фундамент; 
NEd - осовото усилие в колоната, съгласно показаната на фиг. 10.10 - б) схема; 
nab,1 - броят на анкерните болтове от едната страна на колоната; 
z = 2.zt - разстоянието между осите на анкерните болтове от 2-те страни на колоната, виж 

показаната на фиг. 10.10 - б) схема. 
 
- в случай на преобладаващ огъващ момент и натискова сила - под единия пояс на колоната ще 

има натиск, а под другия - опън, виж фиг. 10.10 - в). В анкерните болтове при опънатия пояс на 
колоната ще има опънни усилия. В анкерите при натиснатия пояс няма осови усилия; 

В този случай, опънните усилия Fab,t,Ed в един анкерен болт ще се определят по формулата: 

(11.3)    





 −=

z
zN

z
M

n
F c

Ed
Ed

ab,1
Edt,ab, ..1 , 

където: 
z = zc + zt - разстоянието между осите на натиснатия пояс на колоната и опънатите анкерни 

болтове, виж фиг. 10.10 - в). 
 
- в случай на преобладаващ огъващ момент и опънна сила - под единия пояс на колоната ще има 

натиск, а под другия - опън, виж фиг. 10.10 - г). В анкерните болтове при опънатия пояс на 
колоната ще има опънни усилия. В анкерите при натиснатия пояс няма осови усилия. 

В този случай, опънните усилия Fab,t,Ed в един анкерен болт ще се определят по формулата: 

(11.4)    





 +=

z
zN

z
M

n
F c

Ed
Ed

ab,1
Edt,ab, ..1 , 

където: 
z = zc + zt - разстоянието между осите на натиснатия пояс на колоната и опънатите анкерни 

болтове, виж фиг. 10.10 - г). 
 
в) липса на упор под базата на колоната 
- натискова сила в колоната и срязваща сила - ако е удовлетворено неравенство (11.7), в 

анкерните болтове не възникват срязващи усилия.  
В случай, че неравенство (11.7) не е изпълнено, в анкерните болтове ще възникнат разрезни 

усилия. Тяхната стойност може да се определи чрез израза: 

(11.5)     
ab

Rdf,Ed
Rdvb, n

FV
F

−
= , 

където: 
Fvb,Ed e срязващото усилие в един анкерен болт; 
VEd - срязващото усилие в базата на колоната. Когато това усилие е по направление “z-z” на 

сечението на колоната, както е показано на фиг. 11.3 и фиг. 11.4, VEd = Vz,Ed ; 
Ff,Rd e силата на сцепление. Нейната изчислителна стойност се определя по формула (11.8). 
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В посока на сигурността, силата на сцепление Ff,Rd може да се пренебрегне. 

 
фиг. 11.3 - Срязващи усилия в анкерите при липса на упор 

 
- опънни усилия в колоната и срязващи сили - в анкерните болтове възникват срязващи усилия. 
Те се определят чрез израза: 

(11.6)     0,1
ab

Ed
Edvb, ≤=

n
VF , 

където: 
Fvb,Ed e изчислителната стойност на срязващата сила във всеки анкерен болт, виж фиг. 11.3 
 
г) наличие на упор под базата на колоната 
В анкерните болтове не възникват срязващи усилия, тъй като срязването изцяло се понася от 

упора. 
 
11.2. Носимоспособност на възела стоманена колона - фундамент 
 
11.2.1. Носеща способност на опън 
Опънните усилия в снаждането на колоната с фундамента се поемат само от анкерните болтове. 

Тяхната изчислителна носимоспособност на опън Fab,t,Rd се определя като по-малката от 
посочените във формула (10.21) стойности. 

 
11.2.2. Носеща способност на срязване 

а) срязващата сила VEd се поема само от силата на сцепление Ff,Rd  между базовата плоча и 
бетонната подливка 

(11.7)     0,1
Rdf,

Ed ≤
F
V , 

където: 
Ff,Rd e силата на сцепление.  

 
фиг. 11.4 - Триене между базовата плоча и подливката 

 
Изчислителната стойност на силата на сцепление Ff,Rd се определя по формулата: 
(11.8)     Edc,df,Rdf, .NcF = , 
в която: 
cf,d = 0,20 - стойността на коефициента на триене стомана - бетон; 



д-р инж. Любомир А. Здравков 

 162 

Nc,Ed - минималното натисково усилие в базата на колоната, за товарната комбинация, за която 
сме определили максималната срязваща сила VEd, виж фиг. 11.4. 

 
Очевидно е, че когато в колоната имаме опънно усилие, силата на сцепление Ff,Rd = 0. 
 
б) срязващата сила VEd се поема само от носимоспособността на срязване на анкерните 

болтове 

(11.9)     0,1
. Rdvb,ab

Ed ≤
Fn

V , 

където: 
nab е броят на всички анкерни болтове, свързващи колоната с фундамента. 
Fvb,Rd - изчислителната носимоспособност на срязване на анкерните болтове. Определя се като 

по-малката стойност от: 

(11.10)    
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=
=

M2

netubb
Rdvb,2,
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netubv
Rdvb,1,

Rdvb,

γ
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γ
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AfF

AfF
F

α

α
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в която: 
αv e коефициент, определян съгласно Таблица Д.2; 
Аnet - площта на срязване на анкерния болт. При резба на болта, достигаща чак до 

стоманобетонния фундамент, площта на срязване съвпада с нетното сечение на болта. Виж 
Таблица Д.5 за някои стандартни размери; 

fub - характеристична стойност на якостта на опън на стоманата на анкерния болт; 
γМ2 – частен коефициент на сигурност при оразмеряване на напречни сечения, с използване на 

якостта на опън на стоманата. Определя се от Таблица 1; 
αb e коефициент, изчисляван по формулата: 
(11.11)     ybb .0003,044,0 f−=α , 
в която: 
fyb - характеристична стойност на границата на провлачане на стоманата на болта, в МРа. 

Ограничена е до диапазона 235 МРа ≤ fyb ≤ 640 МРа. 
 
в) срязващата сила VEd се поема от силата на сцепление Ff,Rd и от носимоспособността на 

срязване на анкерните болтове 

(11.12)     0,1
. Rdvb,abRdf,

Ed ≤
+ FnF
V  

Такъв случай е възможен само когато имаме натискови усилия в колоната. 
 
г) срязващата сила VEd се поема само от поставения упор 
Упорите обикновено представляват къси стоманени парчета с 2Т - сечение, които са заварени 

към долната повърхност на базата на колоната, виж фиг. 11.5 и фиг. 11.6. Упори се използват 
когато срязващата сила в базата на колоната е голяма и не може да бъде понесена чрез силата на 
триене Ff,Rd и носимоспособността на анкерните болтове на срязване. 

При ориентация на сечението на упора спрямо срязващата сила Vz,Ed, както е показано на фиг. 
11.5, усилието, което може да понесе упора, Fpz,Rd, се определя по формулата: 

(11.13)     ( )qtbhF ..2. wfzRdpz, −= , 
където: 
hz e дълбочината на вбетониране на упора във фундамента, виж фиг. 11.5; 
bf - широчината на пояса на вбетонирания като упор 2Т-профил; 
tw - дебелината на стеблото на вбетонирания като упор 2Т-профил; 
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(11.14)     
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в която: 
fjd е изчислителната якост на местен натиск на бетона или на разтвора за подливката. Изчислява 

се по формула (10.12); 
tf - дебелината на пояса на вбетонирания като упор 2Т-профил. 

(11.15)     ( )rtbb .2.5,0 wfs −−= , 
където: 
r e радиусът на закръгление между стеблото и пояса на горещовалцувания 2Т - профил. 

 
фиг. 11.5 - Упор в базата на колоната, който понася срязването 

Равнината на стеблото на упора е успоредна на срязващата сила VEd 
 
Носещата способност на упора Fpz,Rd трябва да удовлетворява неравенството: 
(11.16)     Rdz,Rdpz, VF ≤ , 
където: 
Vz,Rd е носещата способност на срязване на заложения като упор стоманен профил, когато 

равнината на стеблото на профила е успоредна на срязващата сила VEd. Определя се съгласно 
Приложение Г, т. Г.1. 

 
фиг. 11.6 - Упор в базата на колоната, който понася срязването 

Равнината на стеблото на упора е перпендикулярна на срязващата сила VEd 
 
При ориентация на сечението на упора спрямо срязващата сила Vz,Ed, както е показано на фиг. 

11.6, усилието, което може да понесе упора, Fpy,Rd, се определя по формулата: 
(11.17)     qhhF .. wzRdpy, = , 
където: 

(11.18)     















= 2
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.
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f

q , 

в която: 
(11.19)     ( )rthh .2.2 fs +−= , 
където: 
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h e височината на стоманеното 2Т - сечение. 
 
Носещата способност на упора Fpy,Rd трябва да удовлетворява неравенството: 
(11.20)     Rdy,Rdpy, VF ≤ , 
където: 
Vy,Rd е носещата способност на срязване на заложения като упор стоманен профил, когато 

равнината на стеблото на профила е перпендикулярна на срязващата сила VEd. Определя се 
съгласно Приложение Г, т. Г.1. 

 
11.2.3. Носеща способност на анкерните болтове при едновременно действие на опънни и 

срязващи сили в тях 
При едновременно действие на опънни и срязващи сили в анкерните болтове, носещата 

способност на последните следва да бъде проверена чрез израза: 

(11.21)     1
4,1 Rdt,ab,

Edt,ab,

Rdvb,

Edvb, ≤
⋅

+
F

F
F
F

, 

където: 
Fvb,Ed e изчислителната стойност на срязващото усилие в един анкерен болт; 
Fvb,Rd - изчислителната носеща способност на един анкерен болт на срязване. Виж (11.14); 
Fab,t,Ed - изчислителната стойност на опънното усилие в един анкерен болт; 
Fab,t,Rd - изчислителната носеща способност на един анкерен болт на опън. Виж (10.21); 
 
11.3. Необходимо закотвяне на анкерните болтове 
 
Анкерните болтове се закотвят във фундаментите по един от следните начини: 
а) чрез анкерна плоча - виж фиг. 11.7 - а) и б) 
б) чрез кука - виж фиг. 11.7 - в) 

 
фиг. 11.7 - Видове анкерни болтове  
според оформянето на краищата им 

 
Когато анкерните болтове завършват с анкерна плоча, приносът на сцеплението между бетона и 

цилиндричното тяло на болта не се отчита.  В такъв случай, цялото опънно усилие в анкерите се 
предава към фундамента чрез анкерните плочи. Необходимата площ на плочата Ah се определя от 
проверката за изтръгване на анкера от бетона, чрез израза [44]: 

(11.22)     
( )

instc
Nucr,cubeck,

Rdt,ab,
h

.γγ
1.ψ..6 f

F
A ≥ , 

където: 
fck,cube e характеристичната стойност на кубовата якост на натиск на бетона, виж Таблица 1.7; 
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ψure,N  = 1,4 - за анкери, „работещи” в ненапукан бетон; 
 = 1,0 - за анкери, „работещи” в напукан бетон; 
 
γc = 1,5 - частният коефициент на сигурност за бетона; 
γinst = 1,0 - при анкери, които са поставени във фундамента преди полагане на бетона и са 

надеждно замонолитени в него. 
 
- при кръгла анкерна плоча: 

(11.23)      ( )
4

π. 22
h

h
ddA −

= , 

в която: 
dh e диаметърът на базовата плоча; 
d - диаметърът на цилиндричното тяло на анкерния болт. 
 
- при квадратна анкерна плоча: 

(11.23)      
4
.π 2

2
h

daA h −= , 

 
в която: 
ah e широчината на квадратната базова плоча. 
 
Изчислителната носимоспособност на неармиран бетон NRd,c при изтръгване на конус или 

пирамида от него, виж фиг. 11.8, може да бъде определена по формулата [44]: 

(11.24)    Nre,Nec,Ns,0
Nc,

Nc,0
cRd,cRd, ψ.ψ.ψ..

A
A

NN =   [N] , 

където: 

(11.25)    
( )

instc

cubeck,
5,1

eff10
cRd, .γγ

.. fhk
N =   [N] 

е носещата способност на изтръгване на един анкер. 
 
Параметрите във формула (11.25) са: 
k1  = kucr =  11,9 - за ненапукан бетон; 
 = kcr =  8,5 - за напукан бетон; 
fck,cube -  характеристичната стойност на кубовата якост на натиск на бетона, в [N/mm2], за кубове 

със страна от 150 mm, виж Таблица 1.7; 
heff - ефективна дълбочина на закотвяне на анкерния болт във фундамента, виж фиг. 11.7, [mm]. 
 
Влиянието на разстоянието между анкерите р и до ръбовете на фундамента е, виж фиг. 11.8, е 

включено в повърхнината на изтръгващия се бетон: 
(11.26)    ( )2Ncr,

0
Nc, pA =  - за самостоятелен анкер, виж фиг. 11.8 - а); 

(11.27)    ( )( )2Ncr,1Ncr,Nc, . ppppA ++=  - за случая, показан на фиг. 11.8 - б); 

(11.28)    ( ) Ncr,Ncr,Nc, ..5,0 pepA += - за случая, показан на фиг. 11.8 - в); 
 
Би могло да се приеме, че широчината на бетонната пирамида pcr,N ≈ 2,0.ecr,N ≈ 3,0.heff  [39]. 
 

(11.29)     0,1.3,07,0ψ
Ncr,

Ns, ≤+=
e

e  
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фиг. 11.8 - Идеализирана форма на изтръгване на бетона от фундамента 

 
Ако анкерът е разположен в близост до по - вече от един ръб на фундамента, във формула 

(11.29) се използва най - малко разстояние е. 
Параметърът ψ ec,N отчита ексцентричното предаване на опънните усилия към анкерната група. 

Изчислява се чрез израза [44]: 

(11.30)     0,1
.21

1ψ

Ncr,

N
Nec, ≤

+
=

p
e , 

където: 
eN e разстоянието между приложната точка на резултантната опънна сила, натоварваща 

анкерите на опън, и геометричният център на подложената на опън анкерна група. 
 
Параметърът ψre,N отчита ефекта от плитко закотвяне на анкерите, където те са в контакт с бетон 

с влошени показатели. Определя се по формулата: 

(11.31)     0,1
200

5,0ψ eff
Nre, ≤+=

h  

С други думи, параметърът ψre,N < 1,0 , когато дълбочината на закотвяне heff < 100 mm. 
 
Възможността за разцепване на бетона във фундамента е предотвратена, ако бетонът около 

анкерните болтове (подколонника) е подходящо армиран, или са изпълнени следните условия [39]: 
а) разстоянието между анкерите 
(11.32)     mm50.5 hmin ≥= dp  
 
б) разстоянието между анкерите и най-близкия ръб на фундамента 
(11.33)     mm50.3 hmin ≥= de  
 
в) височината на бетонния блок не трябва да е по-малка от 
(11.34)     Φ++= cthh heffmin , 
където: 
th e дебелината на закотвящата плоча, виж фиг. 11.7; 
cΦ - необходимото бетонно покритие на армировката във фундамента. 
 
Минималната площ на надлъжната армировка в подколонника, която ще предотврати 

разцепването на бетона, се определя чрез израза: 
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(11.35)     
reMs,yk

Ed
s γ/

.5,0
f

N
A ∑= , 

където: 
ΣNEd e сумата от всички изчислителни усилия, които натоварват на опън анкерната група. 
fyk ≤ 500 N/mm2 - характеристичната стойност на границата на провлачане на надлъжната 

армировка; 
γMs,re = 1,15 - коефициент на сигурност на армировката по материал. 
 
Основната изисквана дължина на закотвяне lb,rqd на анкерни болтове, завършващи с права кука, 

виж фиг. 11.7 - в) , се определя съгласно изискванията на стандарт БДС EN 1992-1-1 [14], по 
формулата: 

(11.36)      
bd

sd
rqdb,

σ.
4 f
dl = , 

където: 
d e диаметърът на анкерния болт, виж фиг. 11.7 ; 
σsd - изчислителната стойност на напрежението в мястото, откъдето се мери закотвянето; 
fbd - изчислителната стойност на граничното напрежение на сцепление за оребрени пръти; 

(11.37)      2
Edt,ab,

sd π.
.4

σ
d

F
=  

(11.38)      ctd21bd ..ηη.25,2 ff = , 
в която: 
η1 е коефициент, зависещ от условията на сцепление и от положението на пръта по време на 

бетониране: 
 = 1,0 - при “добри” условия на сцепление; 
 = 0,70 - при „недобри” условия на сцепление. 
В стандарт БДС EN 1992-1-1, фиг. 8.2 [14] са показани някои стоманобетонни елементи и 

надлъжната армировка в тях, с указания кои условия са „добри” и кои - „недобри”. За жалост, там 
не са разгледани фундаменти.  

η2 - коефициент, зависещ от диаметъра на пръта: 
 = 1,0 - при диаметър d ≤ 32 mm; 
 = 0,01.(132 - d) - при диаметър d > 32 mm. 
fctd - изчислителната стойност на якост на опън на бетона. Определя се по формулата: 

(11.39)     
c

ctk,0,05ct
ctd γ

. f
f

α
= , 

където: 
αct = 1,0 e коефициент, който отчита дълговременни ефекти върху якостта на опън и 

неблагоприятни ефекти, породени от начина на прилагане на натоварването [15]; 
fctk,0,05 - якост на бетона на опън при 5% фрактил, виж Таблица 1.7; 
γc = 1,5 - частният коефициент на сигурност на бетона. 
 
Изчислителната, т.е. необходимата дължина на закотвяне lbd на анкерните болтове може да бъде 

определена чрез израза: 
(11.40)     minb,rqdb,54321bd ..... lll ≥= ααααα , 
в която: 
α1, α2, α3, α4, α5 са коефициенти, дадени в Таблица 8.2 на стандарт БДС EN 1992-1-1 [14]; 
Отчитайки, че стойностите на всички тези коефициенти са по - малки или най-много равни на 

едно, може да се приеме в посока на сигурността, че lbd = lb,rqd . 
lb,min - минималната дължина на закотвяне, която при подложени на опън пръти е равна на: 

(11.41)     








≥
mm 100

.10

.3,0

max
rqdb,

minb, d
l

l  
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Важно е да се подчертае, че посочените по - горе формули за определяне на основната дължина 

на закотвяне lb,rqd, респективно на изчислителната lbd , при анкерни болтове, завършващи с права 
кука са валидни, ако анкерните пръти са оребрени. 

Закотвяне на анкерни болтове, завършващи с права кука, както е показано на фиг. 11.7 - в), не 
се прилага при болтове с граница на провлачане fyb > 300 MPa [20]. 
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12. ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНОТО УКРЕПЯВАНЕ 
 
Укрепващите (противоветровите) връзки, които са поставени в сградите имат следното 

предназначение: 
- да укрепват натиснатите пояси на покривните греди, били те пълностенни или прътови; 
- да стабилизират колоните извън равнината на рамката; 
- да поемат всички товари, действащи извън равнината на напречните (порталните) рамки. 
 
По своето положение в пространството, укрепващите връзки се разделят на: 
- хоризонтални - по натиснатите пояси на покривните греди; 
- вертикални - между колоните на 2-е съседни рамки; 
 
Винаги, когато това е възможно, хоризонталните и вертикалните връзки следва да се поставят в 

едно и също поле. По този начин те оформят пространствен блок, който е кинематично 
неизменяем. 

 
12.1. Усилия в елементите на пространственото укрепяване 
 
12.1.1. От ветрово въздействие 
Налягането на ветровия поток, предизвиква натоварване по фасадните колони, които в долния 

си край са свързани с фундаментите, а в горния - с покривната конструкция. Горните опорни 
реакции на фасадните колони всъщност са концентрирани сили върху покрива. Затова винаги, 
когато е възможно, колоните от напречните фасади трябва да се поставят срещу възли от 
хоризонталните стабилизиращи връзки. Положителните последствия от това решение накратко са: 

- предотвратява се двойното огъване на покривните ригели в 1-а / последна ос; 
- осигурява се най - късия път на товарите от покрива до фундамента. 
 
Хоризонталните стабилизиращи системи по покрива, натоварени във възлите от опорните 

реакции на фасадните колони, „работят” като ферми, подпрени в местата на разполагане на 
вертикалните връзки. Опорните реакции на хоризонталните връзки се превръщат в акции за 
вертикалните. Накрая усилията от хоризонтални товари достигат до фундаментите. 

 
12.1.2. Отчитане на влиянието на несъвършенствата в конструкцията 
При изчисляване на укрепяващи системи, необходими за осигуряване на странична устойчивост 

по дължината на греди или натиснати елементи, каквито например са горните пояси на 
покривните ферми, следва да се отчитат влиянията на несъвършенствата в конструкцията [16]. 
Това се осъществява чрез еквивалентно геометрично несъвършенство на укрепяваните елементи, 
имащо в началото форма на дъга, със стойност на максималното отклонение e0, определяна по 
формулата: 

(12.1)     
500

.m
0

Lae = , 

където: 
L e отворът на укрепяващата система, виж фиг. 12.1;  

(12.2)     





 +=

m
a 11.5,0m , 

в която: 
m е броят на елементите, които биват укрепявани от стабилизиращата система. 
 
За удобство при проектиране, влиянията на началните дъгови несъвършенства в натиснатите 

елементи, укрепени чрез стабилизираща система, могат да се заместят от еквивалентна 
укрепяваща сила qd за единица дължина, виж фиг. 12.1 - б), със стойност: 

(12.3)     
( )

2
q0

1
iEd,d

δ.8
.

L
e

Nq
m

i

+
=∑

=

, 

където: 
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ΣNEd,i e сумата от осовите усилия в натиснатите елементи, които се приспадат на една 
хоризонтална укрепяваща система [30]; 

δq - изчислената чрез анализ от 1-и ред деформация в равнината на укрепяващата система, 
дължаща се на действието на qd и всички външни товари.  

Ако се използва анализ от 2-и ред, може да се приеме, че деформацията δq = 0. 

 
фиг. 12.1 - Начални несъвършенства в укрепяващата система 

Еквивалентна укрепяваща сила qd 
 
Когато се изисква укрепяване на натиснатия пояс на пълностенна греда с постоянна височина, 

изчислителната стойност на натисковата сила NEd, виж фиг. 12.1 - а), може да бъде определена 
чрез формулата: 

(12.4)      
h

MN Ed
Ed = , 

където: 
MEd е максималният огъващ момент по дължината на гредата; 
h - общата височина на пълностенната греда. 
 
Съсредоточеното усилие Qd, приложено във възлите на прътовата укрепяваща система, виж 

фиг. 12.1 - б), ще бъде със стойност: 

(12.5)      aqQ .dd = , 
където: 
а е разстоянието между възлите на хоризонталната укрепяваща система, виж фиг. 12.1 - б). 
 
Ефектите от геометричните несъвършенства на конструкцията, чиято стойност е определена по-

горе, следва да се сумират с усилията от всички външни товари, действащи върху хоризонталната 
укрепяваща система. 

В местата на снаждане на греди или натиснати елементи, които са стабилизирани извън 
равнината им от укрепващата система, следва също така да се провери дали въпросната 
укрепяваща система е в състояние да понесе местна сила със стойност am.NEd / 100, приложена към 
нея от всяка греда или натиснат елемент, снаден в тази точка. Укрепяващата система следва да 
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може да пренесе тази сила до съседните точки, в които гредата или натиснатия елемент са 
укрепени, виж фиг. 12.2. 

При проверка на ефектите на местна сила, чиято стойност е определена по-горе, следва да се 
включат и усилията от всички външни товари, действащи върху укрепяващата система. В този 
случай усилията, предизвикани от геометричните несъвършенства на конструкцията и определени 
по формула (12.3), могат да се пренебрегнат. 

 
фиг. 12.2 - Сили в укрепяващата система от снаждане на натиснати елементи 

 
Силата NEd e приета с постоянна стойност в рамките на отвора L на укрепяващата система. При 

неравномерно разпределени сили това приемане е в незначителна степен в посока на сигурността. 
 
Отклонителни сили във вертикалните връзки - виж т.6.5. 
 
12.1.3. От сеизмично въздействие 
Породените от движението на земната основа инерционни сили натоварват елементите, които 

имат маса, т.е. всички. Тези сили се понасят от хоризонталните и вертикалните укрепващи 
системи. Следователно, техните елементи трябва да бъдат проверени и оразмерени за сеизмично 
въздействие. 

Способите за получаване на изчислителните усилия в елементите на стабилизиращите системи 
зависят от: 

- уменията, познанията и програмната обезпеченост на строителния инженер - конструктор; 
- регулярността на сградата, виж Таблица 2.24. 
 
12.2. Напречни сечения на елементите на укрепващите системи 
 
Различните видове сечения на профили, които често се използват за пълнежни пръти на 

укрепващите системи са показани на фиг. 12.3. 
Ъгловите профили първоначално са създадени за да могат да се снаждат към останалите 

елементи чрез нитове. Сега нитовете са заменени от болтове като монтажни снаждащи елементи. 
Ъгловите профили могат да се използват както отделно, така и в съчетание с други профили, виж 
фиг. 12.3 - а). Голямо тяхно предимство е, че всички техни повърхности са открити и подлежат на 
контрол. За недостатък може да се посочи, че те имат малки инерционни радиуси, респективно - 
повишена стройност, което води до по-голям разход на стомана. 
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Елементи от U и I – профили виж фиг. 12.3 - б), обикновено се прилагат, когато напречните 
рамки са доста отдалечени една от друга и в резултат, провисването и огъващите моменти в 
елементите от собствено тегло ще са големи. Тъй като тези профили имат огъвна коравина във 
вертикалната равнина, провисванията им ще са по-малки. 

 
фиг. 12.3 - Често използвани сечения на елементите на укрепяването 

 
Пълнежните пръти от затворени профили се явяват най-икономични от към разход на стомана и 

повърхност за боядисване. Техният недостатък е, че вътрешните повърхности са недостъпни за 
оглед, при което развиващата се по тях корозия остава скрита. 

 
12.3. Оразмеряване на елементите на пространственото укрепяване 
 
12.3.1. Хоризонтални укрепващи системи 
При оразмеряване на елементите на хоризонталните стабилизиращи връзки с Х-образни 

диагонали са възможни два изчислителни подхода: 
а) диагоналите понасят опънни и натискови усилия, виж фиг. 12.4 - а); 
б) диагоналите понасят само опънни усилия, виж фиг. 12.4 - б). 

 
фиг. 12.4 - Възможни изчислителни схеми на хоризонталните връзки  

с Х-образни диагонали 
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Предимството на 1-то решение е, че преместванията в хоризонталните стабилизиращи системи 
се получават по - малки, т.е. връзката е по - недеформируема. Като недостатък може да се посочи, 
че разходът на стомана ще е по - голям. 

Предимството на показаното на фиг. 12.4 - б) решение е, че в опънатите диагонали може да се 
използва пълноценно високата якост на стоманата. Което води до по - стройни, по - икономични 
сечения. Недостатък е повишената деформативност на укрепващата система. 

При хоризонтални стабилизиращи системи с триъгълно очертание на диагоналите, виж фиг. 
12.5, няма възможност за изключване от работа на натиснатите диагонали. В този тип ферми 
прътите трябва да могат да понасят както опън, така и натиск. 

 
фиг. 12.5 - Изчислителна схема на хоризонталните връзки 

с триъгълно очертание на пълнежните пръти 
 
След като са определени стойностите на съсредоточените товари във възлите на хоризонталната 

укрепваща система, по правилата на строителната механика се получават осовите усилия в 
прътите и. За по - вече информация - виж т. 7.1. 

При ясни осови усилия елементите на хоризонталните връзки следва да бъдат оразмерени за 
якост и загуба на устойчивост съгласно указанията на Приложение А.  

 
Ефективните дължини leff на елементите от хоризонталната връзка се определят чрез израза: 
(12.6)     геом.eff β.l=l  
в който: 

lгеом. е дължината на изследвания елемент по неговата ос между 2-е неотместваеми точки; 
β - коефициент на изкълчвателната дължина при центричен натиск. Определя се съгласно 

т.7.2.2. 

 
фиг. 12.6 - Геометрични дължини lгеом. на елементи от хоризонталната 

укрепваща връзка в нейната равнина 
 
При загуба на устойчивост на натиснатите пръти в равнината на хоризонталната укрепваща 

система, lгеом. се определя съгласно фиг. 12.6.  
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При загуба на устойчивост на пълнежните пръти извън равнината на хоризонталната система: 
а) при триъгълна решетка - lгеом. се определя съгласно фиг. 12.6 - а). 
б) при Х-образна решетка: 
- за вертикалните пръти - lгеом. се определя съгласно фиг. 12.6 - б); 
- за диагоналните пръти - геометричната дължина lгеом. е равна на цялата дължина на диагонала.  
 
При хоризонтални стабилизиращи системи с Х-образната решетка, при загуба на устойчивост 

на диагоналите извън равнината на системата, коефициентът β се определя по Таблица 12.1. 
 
Таблица 12.1 – Коефициент на изкълчвателна дължина β , по БДС EN 1993-2:2007 [24] 
№ Възел на пресичане Усилия в диагоналите β 

1 
Двата пръта са 
непрекъснати или 
пълноценно наставени 

Разглежданият прът е натиснат 
Поддържащият прът е опънат 5,0

.
.1

.
..

4
31

β

3
1

3
1

1

t

≥
+

−
=

LI
LI

LN
LZ

 

2 
Двата пръта са 
непрекъснати или 
пълноценно наставени 

Двата пръта са натиснати 5,0

.
.1

.
.1

β

3
1

3
1

1

c

≥
+

+
=

LI
LI
LN
LZ

 

3 

Разглежданият прът е 
непрекъснат. 
Поддържащият прът е 
свързан ставно. 

Разглежданият прът е натиснат 
Поддържащият прът е опънат 5,0

.
..75,01β

1

t ≥−=
LN
LZ

 

4 

Разглежданият прът е 
непрекъснат. 
Поддържащият прът е 
свързан ставно. 

Двата пръта са натиснати 
1

c
2

.
..

12
1β

LN
LZπ

+=  

5 

Разглежданият прът е 
свързан ставно. 
Поддържащият прът е 
непрекъснат. 

Разглежданият прът е натиснат 
Поддържащият прът е опънат 

0,5β = , 

когато: 1
.
.

1

t ≥
LN
LZ

 

или когато: 











−≥ 1

.

..
π.4
..3. 2

t

1
2

2
1t

1 LZ
LNLZIE  

където: 
N е натисковото усилие в разглеждания прът; 
Zt – опънно усилие в поддържащия прът; 
Zc – натисково усилие в поддържащия прът; 
L – геометричната (системната) дължина на разглеждания прът; 
L1 – геометричната (системната) дължина на поддържащия прът; 
I – инерционният момент на разглеждания прът извън равнината на ПВВ; 
I1 – инерционният момент на поддържащия прът извън равнината на ПВВ; 
Е – модулът на еластичността на стоманата. 

 
В Таблица 12.1 не се разглежда случай, когато: 
- 2-та диагонала от стабилизиращата система са едновременно натиснати; 
- разглежданият прът е свързан ставно. 
 
Ако имаме такъв случай, възможни са следните подходи към преодоляване на проблема: 
- променя се детайлът на свързване между диагоналите, така, че и 2-та да са непрекъснати или 

да са пълноценно наставени; 
- променя се видът на решетката на стабилизиращата система; 
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- изключва се от работа натиснатият диагонал в Х-образната решетка, виж фиг.12.4 - б), остава 
да работи само опънатият. В този случай на само опънни усилия, те ще бъдат 2-а пъти по-големи, 
в сравнение ако този прът работи на опън - натиск. 

 
При хоризонтални стабилизиращи системи с Х-образната решетка, когато диагоналите понасят 

само опънни усилия, не е необходимо последните да се проверяват за изкълчване.  
 
12.3.2. Вертикални укрепващи системи 
При оразмеряване на елементите на вертикалните стабилизиращи връзки с Х-образни 

диагонали са възможни два изчислителни подхода: 
а) диагоналите понасят опънни и натискови усилия, виж фиг. 12.7 - а); 
б) диагоналите понасят само опънни усилия, виж фиг. 12.7 - б). 

 
фиг. 12.7 - Възможни изчислителни схеми на вертикалните връзки  

с Х-образни диагонали 
 
Предимствата и недостатъците на показаните на фиг. 12.7 решения са дискутирани в т.12.3.1. 

Това, което още може да се допълни е, че чисто стоманените диагонали, които понасят натиск, 
"работят" в еластичен стадий, т.е. те не пластифицират и не разсейват енергия при земетръс.  

При вертикални стабилизиращи системи с λ - очертание на диагоналите, виж фиг. 12.8, няма 
възможност за изключване от работа на натиснатите диагонали. В този тип ферми прътите трябва 
да могат да понасят както опън, така и натиск. 

 
фиг. 12.8 - Изчислителна схема на вертикалните връзки 

с λ - очертание на диагоналите 
 
След като са определени стойностите на опорните реакции R на хоризонталната укрепваща 

система, виж фиг. 12.4 и фиг. 12.5, те се пренасят като акции върху вертикалните връзки. Усилията 
в прътите на вертикалната стабилизираща система се определят по правилата на строителната 
механика. За по - вече информация - виж т. 7.1. 

При ясни осови усилия елементите на вертикалните връзки следва да бъдат оразмерени за якост 
и загуба на устойчивост съгласно указанията на Приложение А.  
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Ефективните дължини leff на елементите се определят по формула (12.6). 
При загуба на устойчивост на натиснатите пръти в равнината на вертикалната укрепваща 

система, lгеом. се определя съгласно фиг. 12.9: 
а) при λ - очертание на диагоналите - lгеом. е равна на цялата геометрична дължина на диагонала, 

виж  фиг. 12.9 - а). 
б) при Х- очертание на диагоналите - геометричната дължина lгеом. е равна на половината 

дължина на диагонала, виж  фиг. 12.9 - б). 
 

 
фиг. 12.9 - Геометрични дължини lгеом. на елементи от вертикалната 

укрепваща връзка в нейната равнина 
 
При вертикални стабилизиращи системи с Х-образната решетка, при загуба на устойчивост на 

диагоналите извън равнината на системата, коефициентът β се определя по Таблица 12.1. 
 
При вертикални стабилизиращи системи с Х-образната решетка, когато диагоналите понасят 

само опънни усилия, виж фиг. 12.7 - б), не е необходимо последните да се проверяват за 
изкълчване.  

 
Минималното сечение на диагоналите от хоризонталните и вертикалните укрепващи системи, 

съгласно нашите инженерни традиции, е: 
- при ъглови профили – L50x4; 
- при кръгли тръби - Ø48,3х4; 
- при квадратни тръби - 50х4. 
 
На фиг. 12.10 са показани някои примери за възли във вертикални връзки. 

 
а) снаждане на вертикалните пръти в средата 

на хоризонталния елемент при λ-връзка 

 
б) снаждане на вертикалните пръти в средата 

на хоризонталния елемент при Х-връзка 
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в) снаждане на вертикален прът  

към колоната при λ-връзка 
 

 
г) снаждане на вертикални пръти 

към колоната при Х-връзка 

 
д) снаждане на тръбните вертикални пръти  

към базата на колона с Н-сечение 

 
е) снаждане на съставените вертикални пръти  
към базата на колона със съставено сечение 

фиг. 12.10 - Примери за реализирани възли във вертикални връзки 
 
С цел центрично натоварване на елементите от вертикалните връзки е препоръчително детайлът 

на снаждане да гарантира, че няма да има ексцентрицитет при предаване на усилията. Това може 
да се постигне чрез използване на 2-е накладки, отляво и отдясно на възловата плоча, както е 
показано на фиг. 12.10 - а) и в). Или пък чрез специфично изпълнение на планката, която навлиза в 
тръбата на връзката, виж фиг. 12.11. 

 
фиг. 12.11 - Оформяне на снаждащата планка, заварена към тръбното сечение 

на вертикалната връзка 
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13. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА СГРАДАТА ЗА СЕИЗМИЧНО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 
България се намира в район, където сеизмичните движения на земната основа не са рядкост. 

Затова сградите и съоръженията трябва да бъдат осигурени срещу въздействия от земетръс. Както 
беше изяснено в т. 2.6.5, възможни са 2-е концепции за проектиране на стоманените носещи 
конструкции на сгради за сеизмични въздействия: 

- концепция а) - ниско дисипативно конструктивно поведение (DCL); 
- концепция b) - дисипативно конструктивно поведение (DCM или DCH). 
 
Предвид очаквано по-малките усилия от земетръс при дисипативно поведение на 

конструкцията, респективно, по - малки сечения на стоманените елементи и фундаментите, 
прилагането на концепция b) е за предпочитане. Отчитайки обаче малките маси по покривите на 
едноетажните сгради, които водят до сеизмични сили с нисък интензитет, развитието на 
пластични стави в едноетажните напречни рамки на практика е невъзможно [32]. При тях 
реалният коефициент на поведение q ≤ 1,0, т.е. много по - малък от стойностите, посочени в 
Таблица 2.23. С други думи, при липса на наистина големи товари по покривите и / или по 
междинните нива на едноетажните сгради със стоманен скелет, ние сме принудени да използваме 
концепция а). В този случай коефициентът на поведение е ограничен до q ≤ 1,5 [27]. 

Положителното последствие при проектиране на сгради съгласно концепция а) е, че 
носимоспособността на елементите и на съединенията трябва да се определи съгласно указанията 
на БДС EN 1993, без каквито и да са допълнителни изисквания. Не е необходимо да се прилагат 
принципите на капацитивното проектиране. 

 
13.1. Отчитане на ефекти от 2-и ред 
 
Независимо дали е избрана концепция a) или b), ефектите от 2-и ред (p-Δ ефектите) при 

земетръс не е необходимо да бъдат отчитани, ако е изпълнено следното условие: 

(13.1)     10,0
.
.θ

tot

stot <=
hV
dP , 

където: 
θ е коефициент за чувствителност за етажно преместване; 
Ptot - общият вертикален товар по покрива на едноетажната сграда в изчислителната сеизмична 

ситуация. При наличие на междинно ниво, товарите от него също се отчитат; 
ds - пластичното преместване на покрива, предизвикано от изчислителното сеизмично 

въздействие; 
Vtot - общата сеизмична срязваща сила в основата на едноетажната сграда; 
h - височината на сградата. 
 
Когато се провежда линеен анализ, предизвиканите от изчислителното сеизмично въздействие 

пластични премествания ds на покрива трябва да бъдат изчислени на базата на еластичните 
деформации de на конструктивната система по следната опростена формула: 

(13.2)     eds .dqd = , 
където: 
qd е коефициентът на поведение за преместване. Ако не е определен по друг начин, qd = q ; 
de - еластичното преместване на покрива на сградата, определен чрез линеен анализ на базата на 

изчислителния спектър на реагиране. 
 
В случай когато 0,10 < θ ≤ 0,20 , p -Δ ефектите могат приблизително да бъдат отчетени чрез 

умножаване на усилията от съответното сеизмично въздействие по коефициент, равен на 1/(1-θ). 
Стойността на коефициента θ не трябва да превишава 0,30 . 
 
 
 
 



д-р инж. Любомир А. Здравков 

 179 

13.2. Размери на сеизмичната фуга 
 
При земетресение сградите трябва да бъдат предпазвани от съудърен ефект на съседни 

конструкции или на конструктивно независими единици от същата сграда. 
За сгради или конструктивно независими единици, които не принадлежат към един и същи 

имот, разстоянието от границата на имота до възможните точки на удара трябва да е не по - малко 
от максималното хоризонтално преместване на покрива, изчислено по (13.2). 

За сгради или конструктивно независими единици, които принадлежат към един и същи имот, 
разстоянието Δ между тях трябва да удовлетворява неравенството: 

(13.3)     ( ) ( )2s,2
2

s,1r dd +≥∆ , 
където: 
ds,1 , ds,2 са максималните хоризонтални премествания на две сгради или единици за съответното 

ниво, изчислени по формула (13.2). 
 
13.3. Ограничаване на повредите 
 
Изискването за ограничаване на повредите се смята за удовлетворено, ако преместването на 

покрива ds при едноетажни сгради при сеизмично въздействие, имащо по-голяма вероятност да се 
случи, отколкото изчислителното сеизмично въздействие, е ограничено до: 

а) за сгради с неконструктивни елементи от крехки материали, които са свързани към 
конструкцията: 

(13.4)     
ν

.005,0
s

hd ≤  

 
б) за сгради с деформативни неконструктивни елементи: 

(13.5)     
ν

.0075,0
s

hd ≤  

 
в) за сгради с неконструктивни елементи, които са закрепени така, че да не пречат на 

деформациите конструкцията, или без неконструктивни елементи: 

(13.5)     
ν

.010,0
s

hd ≤ , 

където: 
ν е редуциращият коефициент, който отчита по - ниския период на повтаряемост на 

сеизмичното въздействие, свързано с изискването за ограничаване на повредите. 
 = 0,5 за класове на значимост I и II, виж Таблица 2.15; 
 = 0,4 за класове на значимост III и IV. 
 
13.4. Допълнителни изисквания при проектиране на стоманената конструкция на 

сградите съгласно концепция b)  (DCM или DCH) 
 
13.4.1. Материали 
Механичните показатели на стоманените елементи, изграждащи конструкцията трябва да бъде 

такова, че да се оформят дисипативни зони там, където са предвидени при проектирането. Това е 
възможно да се осъществи ако е изпълнено едно от следните условия: 

а) реалната максимална стойност на границата на провлачане fy,max на стоманата в 
дисипативните зони удовлетворява неравенството: 

(13.6)     yovmaxy, .γ.1,1 ff ≤ , 
където: 
γov = 1,25 e коефициент на завишена носимоспособност, използван при проектиране на сгради, 

които са подложени на сеизмично въздействие;  
fy - номиналната стойност на границата на провлачане, определена за дадения клас стомана, виж 

Таблица 1.1 ÷ Таблица 1.3. 
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б) недисипативните елементи и съединения са изпълнени от стомана клас S355 или по - висок, а 

дисипативните елементи или съединения са от стомана клас S235. Реалната максимална стойност 
на границата на провлачане fy,max на стомани клас S355 е ограничена до fy,max ≤ 355 МРа. 

 
в) действителната граница на провлачане fy,act на стоманата във всяка дисипативна зона е 

определена чрез измерване, а коефициентът на завишена носеща способност е изчислен за всяка 
дисипативна зона по формулата: 

(13.7)     
y

acty,
actov,γ

f
f

= , 

където: 
fy е номиналната стойност на границата на провлачане, определена за дадения клас стомана. 
 
Това условие е приложимо когато: 
- са взети известни марки от пазара 
или 
- при оценка на съществуващи сгради, в които реалните характеристики на вложените 

материали са известни 
или 
- приетата при проектирането граница на провлачане в посока на сигурността е потвърдена с 

измервания преди производството. 
 
В този случай коефициентът на завишена носимоспособност γ ov следва да се вземе за равен на 

максимума от стойностите на γov,act. 
 
В болтовите съединения на главни конструктивни елементи следва да се използват 

високоякостни болтове клас 8.8 или 10.9. 
 
13.4.2. Изисквания към дисипативни елементи, подложени на натиск или огъване 
Елементите, които дисипират енергия при натиск или огъване трябва да имат достатъчна 

локална дуктилност. Това се постига чрез ограничаване на отношението ширина към дебелина, 
съгласно класовете на напречните сечения, определени в БДС EN 1993-1-1 [16], т. 5.5. 

Изискванията за класовете на напречните сечения на стоманените елементи, които разсейват 
енергия са посочени в Таблица 13.1. 

 
Таблица 13.1 - Изисквания за класовете на напречните сечения на подложените на натиск или 

огъване дисипативни елементи 
Клас на дуктилност Референтна стойност на 

коефициента на поведение q 
Необходим клас на напречното 

сечение 

DCM 1,5 < q ≤ 2,0 клас 1, 2 или 3 
2,0 < q ≤ 4,0 клас 1 или 2 

DCH q > 4,0 клас 1 
 
13.4.3. Изисквания към дисипативни елементи, подложени на опън 
Когато от елемент, подложен на опън, се изисква дисипативно поведение, той следва да 

удовлетворява неравенството: 

(13.8)    
M2

u
net

M0

y

γ
.9,0.

γ
. fA

f
A < , 

където: 
A е площта на цялото (неотслабеното) стоманено сечение; 
Anet е нетното (отслабеното) сечение на елемента. Отслабването може да се дължи на пробиване 

на отвори за поставяне на съединителни средства или пък на специфично оформяне на краищата 
на елемента; 

fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата; 
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fu – характеристичната стойност на якостта на опън на стоманата; 
γМ0 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се от Таблица 1; 
γМ2 – частен коефициент на сигурност при определяне на носещата способност на възли. 
 
13.4.4. Изисквания към съединения в дисипативни зони 
Недисипативните съединения трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да остават 

еластични, докато в дисипиращите зони напреженията достигат и/ или надхвърлят границата на 
провлачане. Това означава, че те трябва да се изчисляват с усилия, които са по - големи от 
получените от изчислителния сеизмичен модел. 

Счита се, че съединенията, които са изпълнени чрез челни заваръчни шевове с пълно 
проваряване, удовлетворяват изискванията за повишена носимоспособност. 

Снаждането в недисипативни съединения посредством ъглови заваръчни шевове или болтове 
трябва да удовлетворява неравенството: 

(13.9)     fyovd .γ.1,1 RR ≥ , 
където: 
Rd e изчислителната носимоспособност на съединението, определена съгласно стандарт БДС EN 

1993-1-8 [20]; 
Rfy - носимоспособността на свързания дисипативен елемент в пластичен стадий, определена на 

базата изчислителната стойност на границата на провлачане. 
При дисипиращи елементи, които разсейват сеизмичната енергия чрез провлачане на стоманата 

при центричен опън, Rfy се определя по формула (А.2).  
При дисипиращи елементи, които разсейват сеизмичната енергия чрез провлачане на стоманата 

при огъване, Rfy се определя по формула (Б.2) при сечение клас 1 или 2. Когато сечението на 
елемента е клас 3, което е допустимо при 1,5 < q ≤ 2,0, Rfy се изчислява по формула (Б.3). 

 
Болтовите съединения, които "работят" на срязване, трябва да бъдат категория В или С, виж 

Приложение Д, Таблица Д.1. Триещите повърхности трябва да бъдат клас А или В, както са 
определени в стандарт БДС EN 1090-2, Таблица 18 [1], т.е. коефициентът на триене μ = 0,4 ÷ 0,5. 

Допустими са съединения, "работещи" на срязване с пас-болтове.  
За болтови съединения, които "работят" на срязване, изчислителната носимоспособност на 

срязване на болтовете трябва да бъде поне 1,2 пъти по - голяма от изчислителната 
носимоспособност. 

Болтовите съединения "работещи" на опън трябва да отговарят на категория Е, виж 
Приложение Д, Таблица Д.1.  

 
Тук трябва да се обърне внимание, че присъединяването на колоните към фундаментите е 

недисипативно съединение. Което означава, че базите на колоните и анкерните болтове следва да 
остават еластични дори когато колоните над тях и/ или вертикалните връзки са пластифицирали. 
За да се постигне това изискване, базите на колоните и анкерните болтове също следва да 
удовлетворяват неравенство (13.9).  

 
13.4.5. Изисквания към рамки, подложени на огъване 
За разлика от многоетажните рамки, при едноетажните рамки могат да се образуват пластични 

стави както в гредите, така и в колоните. Което означава, че не е необходимо най-тежко 
натоварените сечения на последните да "работят" в еластичен стадий при земетръс. Пряко 
последствие от което е, че не трябва колоните да бъдат оразмерявани със завишени усилия. 

За да е възможно възникването на пластични стави в гредите и колоните на едноетажни рамки, 
както и възлите да имат достатъчен капацитет на завъртане, е необходимо да се провери дали 
пластичната носимоспособност не се намалява от натискови и/ или срязващи сили. За тази цел 
следва да бъдат изпълнени следните неравенства в зоните, където се очаква образуването на 
пластични стави: 

а) за сечения клас 1 или 2: 

(13.10)      
1,0

Rdpl,

Ed ≤
M
M
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(13.11)      
15,0

Rdpl,

Ed ≤
N
N

 

(13.12)      05,0
Rdpl,

Ed ≤
V
V , 

където: 
МЕd е изчислителната стойност на огъващия момент в елемента; 
VEd - изчислителното срязващо усилие; 
NЕd - изчислителната стойност на осовата сила; 
Mpl,Rd, Npl,Rd и Vpl,Rd - изчислителните носимоспособности на сеченията в пластичен стадий, 

определени съгласно стандарт БДС EN 1993-1-1 [16]. 
 
Изчислителното срязващо усилие VEd се определя по формулата: 
(13.13)     MEd,GEd,Ed VVV += , 
където: 
VEd,G e изчислителната стойност на срязващата сила от несеизмични натоварвания; 
VEd,M - изчислителната стойност на срязващата сила от прилагането на пластичните моменти 

Mpl,Rd,A и Mpl,Rd,B с обратни знаци в крайните сечения А и В на елемента, в който ще се образуват 
пластични стави. 

Най - голямата възможна стойност за VEd,M ще се получи, ако в 2-та края на елемента 
едновременно се достигне до формиране на пластични стави. В този случай VEd,M ще бъде 
определена чрез израза: 

 (13.14)    
L

MM
V BRd,pl,ARd,pl,

MEd,

+
= , 

където: 
L e "чистата" дължина на изследвания елемент. 
 
б) за сечения клас 3: 

(13.15)      1,0
Rdel,

Ed ≤
M
M  

(13.16)      15,0
Rdel,

Ed ≤
N
N  

(13.17)      05,0
Rdel,

Ed ≤
V
V , 

където: 
Mel,Rd, Nel,Rd и Vel,Rd са изчислителните носимоспособности на сеченията в еластичен стадий, 

определени съгласно стандарт БДС EN 1993-1-1 [16]. 
 
Ако неравенство (13.11) не е изпълнено, но са спазени изискванията на Приложение В, т. В.1, 

може да се приеме, че пластичната носимоспособност на формиралата се става и капацитетът ѝ на 
завъртане не са намалели. 

 
13.4.6. Изисквания към рамки с центрично включени връзки 
Рамките с центрично включени връзки трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че 

провлачането на опънните диагонали да настъпи преди разрушаване на съединенията и преди 
провлачане или загуба на устойчивост на гредите или колоните. 

 При натоварване по сградата от гравитационните товари трябва да се смята, че само гредите и 
колоните поемат такива товари, без да се вземат под внимание елементите на връзката. 

При сеизмичен анализ на конструкцията с изчислителния спектър на реагиране, виж т.2.6.3 и 
т.2.6.4, в изчислителните модели диагоналите следва да се вземат под внимание както следва: 

а) при рамки с диагонални връзки, каквито например са традиционните Х-връзки, трябва да се 
разглеждат само опънните диагонали; 
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б) при рамки с V-връзки под внимание следва да се вземат както опънните, така и натисковите 
диагонали. 

 
Стандарт БДС EN 1998-1 [26] допуска включването в сеизмичния анализ на опънните и 

натисковите диагонали на който и да е вид центрично включени връзки, при условие че са 
удовлетворени следните условия: 

а) приложен е нелинеен статичен анализ (pushover) или нелинеен динамичен анализ с 
акселерограми (time history analysis); 

б) при моделиране на поведението на диагоналите са разгледани състоянията преди и след 
тяхната загуба на устойчивост; 

в) представени са доказателства, които защитават използвания модел за поведение на 
диагоналите. 

 
Елементите на връзките се оразмеряват с реалните усилия в тях, без завишаване, получени от 

изчислителните модели.  
Носимоспособността при провлачане на брутното напречно сечение на опънатия диагонал 

трябва да удовлетворява неравенство (А.1). При рамки с V-връзки, натиснатите диагонали следва 
да удовлетворяват неравенство (А.8). 

За да се осигури хомогенно дисипативно поведение на диагоналите, трябва да се провери дали 
максималната завишена носимоспособност Ωmax не се различава от минималната стойност Ω min с 
по - вече от 25%. Ωmax и Ωmin се определят по формулите: 

(13.18)      
iEd,

iRd,pl,
max max

N
N

=Ω  

(13.19)      
iEd,

iRd,pl,
min min

N
N

=Ω , 

където: 
Npl,Rd,i e изчислителната носимоспособност на диагонал i, определени съгласно стандарт БДС 

EN 1993-1-1 [16]; 
NEd,i e изчислителното усилие в същия диагонал i, определени за същата сеизмична ситуация. 
 
Вертикалните и хоризонталните елементи във връзковата система, т.е. участавщите във във 

връзката гредите и колоните, които са натоварени осови сили, трябва да удовлетворяват следното 
изискване за минимална носимоспособност: 

(13.20)     ( ) EEd,minovGEd,EdRdpl, ..γ.1,1 NNMN Ω+≥ , 
където: 
Npl,Rd(MEd) e изчислителната носимоспособност за загуба на устойчивост на греда или колона, 

определена съгласно БДС EN 1993-1-1 [16], отчитайки взаимодействието на носимоспособността 
на загуба на устойчивост с огъващия момент MEd, която е определен с реалната си стойност в 
изчислителната сеизмична ситуация; 

NEd,G - осовата сила в гредата или колоната от несеизмичните въздействия, включени в 
комбинацията от товарите при изчислителната сеизмична ситуация; 

NEd,E - осовото усилие в гредата или в колоната, породено от само от земетръс. 
 
При вертикални връзкови системи с V-образно очертание на пълнежните пръти, гредите трябва 

да се проектират да поемат: 
а) всички несеизмични въздействия, без да се взема под внимание междинната опора в 

диагоналите; 
б) неуравновесената вертикална сила от сеизмичното въздействие, приложена към гредата чрез 

връзките след изкълчване на натиснатия диагонал. Тази сила се изчислява като се използва Npl,Rd за 
опънатия диагонал и за γ pb.Npl,Rd натисковия диагонал. Според БДС EN 1998-1/NA:2012 [27], 
коефициентът γpb = 0,3. 

Неуравновесената вертикална сила VEd ще бъде със стойност: 
(13.20)    ( ) ( )βcos..γcos. rdpl,pbrdpl,Ed NNV −= α , 
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където: 
α е ъгълът, която сключва опънатият диагонал с вертикалната равнина, виж фиг. 13.1; 
β - ъгълът, която сключва натиснатият диагонал с вертикалната равнина; 

 
фиг. 13.1 - Неуравновесена вертикална сила VEd в хоризонталната греда  

при вертикална V-връзка 
 
При проектирането на рамки с диагонални връзки, в които опънатите и натиснатите диагонали 

не се пресичат, например, разположени са в различни полета, трябва да се вземат под внимание 
опънните и натисковите сили в съседните на натисковите диагонали колони. Тези сили 
съответстват на натисковите сили в диагоналите, равни на изчислителната им носимоспособност 
при загуба на устойчивост, определена по формула (А.6). 

 
Поглеждайки още един път т.13.4 и всичките ѝ подточки 13.4.1 ÷ 13.4.6, отново се убеждавам, 

че е много по-бързо и по-лесно леките едноетажни сгради със стоманен скелет да се проектират 
като ниско дисипативни, т.е. с коефициент на поведение q = 1,5.  И който подход отговаря на 
тяхното реално поведение при сеизмично въздействие.  
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Приложение А 
 
НОСИМОСПОСОБНОСТ НА ЦЕНТРИЧНО НАТОВАРЕНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 
Според вида на центрично приложеното осово усилие в елемента различаваме 2-е групи 

елементи – центрично опънати и центрично натиснати. Характерно за втората група е, че 
елементите могат да загубят устойчивост (да се изкълчат). 

 
А.1 Центрично опънати елементи 
 
Центрично опънатите елементи се проверяват якостно по формулата [17]: 

(А.1)    1,0
Rdt,

Ed ≤
N
N , 

където: 
NЕd е изчислителната стойност на опънната сила в елемента; 
Nt,Rd - изчислителната носимоспособност на  елемент, натоварен с центрично опънно усилие.  
 
При елементи, които не са отслабени с отвори за съединителни средства, Nt,Rd се определя по 

формулата: 

(А.2)    
M0

Rdt, γ
. yf

A=N , 

в която: 
A е площта на цялото (неотслабеното) стоманено сечение. 
fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата; 
γМ0 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се от Таблица 1 
 
При наличие на отслабвания по дължината на елемента, изчислителната носимоспособност на 

опън Nt,Rd се приема като по-малката стойност от: 

(А.3)    











M2

u
net

M0

y

Rdt,

γ
.9,0.

γ
.

min
fA

f
A

=N , 

където: 
Anet е нетното (отслабеното) сечение на елемента; 
fu – характеристичната стойност на якостта на опън на стоманата; 
γМ2 – частен коефициент на сигурност при определяне на носещата способност на възли. Отчита  

се от Таблица 1 
 
При болтови съединения категория С (виж Приложение Д, Д.2), изчислителната 

носимоспособност на опън Nt,Rd се определя чрез нетното (отслабеното) сечение Anet на елемента: 

(А.4)    
M0

y
netRdt, γ

.
f

A=N . 

 
А.2 Центрично натиснати елементи 
 
Центрично натиснат елемент се проверява за [16]: 
- якостно, по критерия : 

(А.5)    1,0
Rdc,

Ed ≤
N
N , 

където: 
NЕd е изчислителната стойност на натисковата сила в елемента; 
Nс,Rd - изчислителната носимоспособност на центрично натиснат прът, якостно.  
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За сечения от клас 1, 2 и 3 се определя по формулата: 

(А.6)    
M0

Rdc, .
γ
f

A=N y . 

С изключение на големи и овални отвори, определени съгласно БДС EN 1090-2:2008 [1], не е 
необходимо да се приспадат отвори в натиснати елементи, при условие че те са запълнени със 
съединителни средства. 

 
- за загуба на устойчивост (изкълчване) : 

(А.8)    1,0
Rdb,

Ed ≤
N
N , 

където: 
Nb,Rd е изчислителната носимоспособност на натиснат прът при загуба на устойчивост.  
За сечения от клас 1, 2 и 3 се определя по формулата: 

(А.6)    
M1

Rdb, γ
..χ yf

A=N , 

в която: 
χ e коефициентът на загуба на устойчивост на натиснатия елемент; 
γМ1 – частен коефициент на сигурност при проверка за загуба на устойчивост. Отчита  се от 

Таблица 1 
 
За натиснати елементи, стойностите на коефициента χ за съответната условна стройност λ се 

определят чрез съответната крива на изкълчване, съгласно формулите: 

(А.7)     1,0
λ

1χ
22
≤

−Φ+Φ
= , 

където: 
(А.8)    ( )[ ]2λ0,2-λ.10,5. +α+=Φ , 

(А.9)     
E
f

N
fA y

cr

y .
π
λ.

=λ = - за напречни сечения класове 1, 2 или 3 

(А.10)    
i
l= efλ  

(А.11)    геом.ef β.l=l  
в които: 

α – коефициент за несъвършенствата; 
β – коефициент на изкълчвателната дължина. 
 
Ncr е критичната нормална сила в еластичен стадий за съответната форма на изкълчване, при 

което елементът губи устойчивост. Получена е чрез геометричните характеристики на брутното 
(неотслабеното) напречно сечение. Определя се по формулата: 

(А.12)    2

2

cr
..π

efl
IE=N , 

където: 
I е инерционният момент на сечението за съответната форма на изкълчване. 
 
За съответната крива на изкълчване коефициентът на изкълчване следва да се определя по 

Таблица А.1 и Таблица А.2 
Таблица А.1 – Коефициенти за несъвършенства за кривите на изкълчване 
Крива на изкълчване a0 a b c d 
Коефициент на несъвършенствата α 0,13 0,21 0,34 0,49 0,76 
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Таблица А.2 – Крива на изкълчване в зависимост от вида на напречното сечение 

Напречно сечение Ограничения Изкълчване 
спрямо ос 

Крива на 
изкълчване 

S 235 
S 275 
S 355 
S 420 

S 460 

В
ал

цу
ва

ни
 с

еч
ен

ия
 

 
h 

/ b
f >

 1
,2

 

tf ≤ 40 mm y - y 
z - z 

a 
b 

a0 
a0 

40 mm < tf ≤ 100 mm y - y 
z - z 

b 
c 

a 
a 

h 
/ b

f ≤
 1

,2
 

tf ≤ 100 mm y - y 
z - z 

b 
c 

a 
a 

tf > 100 mm y - y 
z - z 

d 
d 

c 
c 

За
ва

ре
ни

 I 
- 

се
че

ни
я 

 

tf ≤ 40 mm y - y 
z - z 

b 
c 

b 
c 

tf > 40 mm y - y 
z - z 

c 
d 

c 
d 

За
тв

ор
ен

и 
ку

хи
 

се
че

ни
я 

 

горещообработени всяка a a0 

студеноформувани всяка c c 

За
ва

ре
ни

 
ку

ти
ео

бр
аз

ни
 

се
че

ни
я 

 

обикновено ( с изключение 
на случая, даден по - долу) всяка b b 

дебели шевове - a > 0,5.bf 
bf / tf < 30 
h / tw < 30 

всяка c c 

U
-, 

T-
 и

 п
лъ

тн
и 

се
че

ни
я 

 

всяка c c 

L 
- с

еч
ен

ия
 

 

всяка b b 

 
При стройност 2,0λ ≤  или при NEd/Ncr ≤ 0,04 влиянията от изкълчване могат да се пренебрегнат 

и да се извършват проверки само по напречни сечения. 
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Приложение Б 
 
НОСИМОСПОСОБНОСТ НА ЕЛЕМЕНТИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОГЪВАНЕ  
 
Елементите, подложени на огъване следва да бъдат проверени якостно и за обща загуба на 

устойчивост (измятане). 
 
Б.1 Якостни проверки при огъване  
 
Изчислителната стойност на огъващия момент MEd във всяко сечение на елемента по неговата 

дължина, следва да удовлетворява условието [16]: 

(Б.1)     1,0
Rdc,

Ed ≤
M
M , 

където: 
МЕd е изчислителната стойност на огъващия момент; 
Мс,Rd - изчислителната носимоспособност на огънат елемент, якостно. Определя се с отчитане 

на отворите за съединителните средства, т.е. по нетно сечение. 
 
Изчислителната носимоспособност на напречно сечение на огъване спрямо главна инерционна 

ос, в зависимост от класа на сечението, се определя по формулите: 
- за напречни сечения клас 1 и 2: 

(Б.2)    
M0

y
plRdc, .

γ
f

W=M  

- за напречни сечения клас 3: 

(Б.3)    
M0

y
minel,Rdc, γ

.
f

W=M ,
 

- за напречни сечения клас 4: 

(Б.4)    
M0

y
mineff,Rdc, γ

.
f

W=M , 

където: 
Wpl е пластичният съпротивителен момент на сечението за главната ос, спрямо която то се огъва 
Wel,min - еластичният съпротивителен момент на сечението за главната ос, спрямо която то се 

огъва. Съответства на влакното с максимално нормално напрежение в еластичен стадий; 
Weff,min - еластичният съпротивителен момент на ефективното сечение. Съответства на влакното 

с максимално нормално напрежение в еластичен стадий; 
fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата; 
γМ0 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се от Таблица 1 
 
Отворите за съединителни средства в опънния пояс могат да бъдат пренебрегнати, когато за 

опънния пояс е изпълнено условието: 

(Б.5)    
M0

yf

M2

unetf,

γ
.

γ
.9,0. fAfA

≥  ,
 

където: 
Af,net е нетното (отслабеното) сечение на опънатия пояс; 
Af – брутното сечение на опънатия пояс; 
fu – характеристичната стойност на якостта на опън на стоманата; 
γМ2 – частен коефициент на сигурност при определяне на носещата способност на възли. Отчита  
се от Таблица 1 
 
В стандарт БДС EN 1993-1-1 [17] няма указания как следва да се процедира, ако отворите са 

направени за болтови съединения категория С (виж Приложение Д, Д.2). Изхождайки от 
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указанията за елементи, натоварени с центричен опън (Приложение А, А.1), в този случай би 
следвало отворите за болтовете да се отчитат. 

При условие, че ограничението, посочено във формула Б.5 е удовлетворено за цялата опънна 
зона, включваща опънния пояс и опънната част от стеблото, не е необходимо да се отчитат 
отворите за съединителни средства в опънната част от стеблото. 

С изключение на големи и овални отвори, определени съгласно БДС EN 1090-2:2008 [1], не е 
необходимо да се приспадат отвори в натисковата зона на напречното сечение, при условие че те 
са запълнени със съединителни средства. 

 
Б.2 Носимоспособност на измятане - общ случай  
 
Странично неукрепен елемент, подложен на огъване спрямо ос "y-y", се проверява за загуба на 

устойчивост (измятане) по следния критерий [16]: 

(Б.6)     1,0
Rdb,

Ed ≤
M
M , 

където: 
МЕd е изчислителната стойност на огъващия момент; 
Мb,Rd - изчислителната носимоспособност на огънат елемент при загуба на устойчивост.  
 
Греди с добре укрепен натиснат пояс не са склонни към измятане. В допълнение, греди с някои 

видове напречни сечения, например квадратни или кръгли затворени сечения, предварително 
изготвени тръбни или кутиеобразни сечения, също не са склонни към измятане. 

 
Изчислителната носимоспособност при измятане на странично неукрепена греда се определя по 

формулата: 

(Б.7)    
M1

y
yLTRdb, γ
..χ

f
W=M , 

където: 
χLT e коефициентът на загуба на устойчивост на елемент, подложен на огъване; 
γМ1 – частен коефициент на сигурност при проверка за загуба на устойчивост. Отчита  се от 
Таблица 1; 
Wy - съпротивителният момент спрямо ос “y-y”, където: 

- за напречни сечения клас 1 и клас 2  → Wy = Wpl,y 
- за напречни сечения клас 3  → Wy = Wel,y 
 

При определяне на Wy не е необходимо да се отчитат отворите за съединителни средства в 
краищата на гредата. 

 
За елементи с постоянно напречно сечение, подложени на огъване, стойностите на LTχ за 

съответната условна стройност LTλ се определят съгласно формулите: 

(Б.8)     0,1
λ

1χ
2
LT

2
LTLT

LT ≤
−Φ+Φ

= , 

където: 
(Б.9)    ( )[ ]2

LTLTLTLT λ0,2-λ.10,5. +α+=Φ , 
в която: 
αLT e коефициент за несъвършенства.  Определя се по Таблица Б.1 
 
Таблица Б.1 – Коефициенти за несъвършенства αLT за кривите на измятане 
Крива на изкълчване a b c d 
Коефициент на несъвършенствата αLT 0,21 0,34 0,49 0,76 

 
Кривите за измятане са посочени в Таблица Б.2 
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Таблица Б.2 – Крива на измятане в зависимост от вида на напречното сечение 
Напречно сечение Ограничения Крива на измятане 

Валцувани І- сечения h / b ≤ 2 
h / b > 2 

a 
b 

Заварени І- сечения h / b ≤ 2 
h / b > 2 

c 
d 

Други видове напречни сечения - d 
 

(Б.10)     
cr

yy
LT

.
=λ

M
fW

 

Mcr е критичният момент в еластичен стадий при измятане. Определя се с характеристиките на 
брутното напречно сечение. 

В окончателната версия на стандарт БДС EN 1993-1-1 [16], аналитичната методика за 
определяне на критичният момент Mcr в еластичен стадий при измятане, е отпаднала. Там се 
препоръчва неговото определяне да се извършва чрез утвърдени методи, като например метод на 
крайните елементи (МКЕ). При който трябва да се вземат под внимание на реалните условия на 
подпиране, начините на предаване на товарите и разпределението на огъващите моменти по 
дължина на гредата. 

По-долу е дадена отпадналата аналитична методика за определяне на критичният момент Mcr. 
Тя е валидна за I-профили с еднакви пояси (сечение с две оси на симетрия), с постоянно сечение 
по дължината на гредата. Краищата на гредата са укрепени срещу странично преместване и 
възпрепятствано тяхното посукване. В общ вид, Mcr се определя чрез израза: 

(Б.11)   
( )

( ) ( )













−++








= g2

2
g22

t
2

z

z

w

2

w

z
2

z

z
2

1cr ..
..π

.....
.

..π. zCzC
IE

IGLk
I
I

k
k

Lk
IECM

z

 

 При натоварване само с огъващи моменти в краищата на елемента (схемата на натоварване в 
Таблица Б.3), C2.zg = 0. В такъв случай формула (Б.11) се опростява до: 

(Б.12)   
( )

( )
z

tz

IE
IGLk

I
I

k
k

Lk
IECM

..π
.....

.
..π. 2

2
z

z

w

2

w

z
2

z

2

1cr +







= , 

където: 
Е е модулът на еластичността на конструкционните стомани; 
G – модулът на срязване; 
kz – коефициент на изкълчвателната дължина при измятане. Отчита възможността за 

завъртане на краищата на гредата в хоризонталната равнина, т.е. има ли възможност за 
завъртане на краищата и спрямо “слабата” ос “z-z”. Стойностите му могат да бъдат 0,5; 0,7 и 1,0 
(по аналогия с натиснати пръти), съответно когато гредата е запъната в 2-та края, когато 
единият край е запънат, а другият – свободен, и когато завъртането спрямо ос “z-z” е свободно 
и за 2-та края на гредата. При нормално (традиционно) закрепване на краищата, kz =1,0; 

kw – коефициент на изкълчвателната дължина при измятане. Отчита възможността за 
депланация в краищата – дали тя е свободна или ограничена. Стойностите му са 0,5; 0,7 и 1,0. 
Ако няма конкретни стойности за степента на депланация, тя се приема за свободна и в 2-та 
края на гредата (kw =1,0); 

L – разстоянието между точките на страничните укрепявания, възпрепятстващи 
хоризонталното преместване; 

Iz – инерционният момент на гредата спрямо ос “z-z” ; 
Iw – секториалният инерционен момент; 
It – инерционният момент на усукване на гредата; 
С1, С2 и С3 са посочени в Таблици Б.3 и Б.4 за различни по форма диаграми на огъващите 

моменти по дължината L, между точките на страничните укрепявания. 
zg – разстоянието между точката на прилагане на напречния товар и центъра на срязване (на 

огъване), който при двойно симетрични I-профили съвпада с центъра на тежестта. При 
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вертикални товари zg има положителни стойности, когато приложната точка на товара е над 
центъра на срязване, т.е. посоката е към този център. 
 

Таблица Б.3 – Стойности на коефициентите С1, С2 и С3 за случаи на натоварване само с 
огъващи моменти в краищата на елемента [38] 

 
където: 
Стойностите на коефициента ψ се определят по формула (Б.20). 
Коефициентът ψf се изчислява по формулата: 

(Б.13)      
ftfc

ftfc
fψ

II
II

+
−

= , 

в която: 
Ifc и Ift са инерционните моменти на натиснатия и респективно, опънния пояс на гредата, 

спрямо "слабата" ос "z-z". 
 
Коефициентът С1 трябва да бъде разделен на 1,05, когато е изпълнено неравенството: 

(Б.14)      0,1
.
..

.
π

t

w

z

≤
IG
IE

Lk
,   

но във всички случаи С1 ≥ 1,0. 
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Таблица Б.4 – Стойности на коефициентите С1, С2 и С3 за случаи на натоварване на гредите 
с напречни товари [38] 

 
 
Таблици Б.3 и Б.4 могат да се използват и при моносиметрични I - или H - сечения, но ако 

коефициентът ψf е в границите -0,9 ≤ ψf  ≤ 0,9. 
 
За обикновени I - или H - профили, секториалният инерционен момент Iw може да бъде 

изчислен по формулата [43]: 

(Б.15)     ( )
4
-. 2

fz
w

thI=I , 

където: 
h e общата височина на I - или H - профила; 
tf - дебелината на пояса. 
 
Друг възможен подход за определяне на стойността на Mcr , при което се избягва записаната по - 

горе тромава процедура, е да се използва на безплатната програма LTBeam, разработка на CTICM 
[37]. 

 
Б.3 Носимоспособност на измятане - валцувани сечения или еквивалентни заварени 

сечения  
 
За валцувани или еквивалентни заварени сечения, които са подложени на огъване, стойностите 

на коефициента LTχ за съответната условна стройност LTλ се определят съгласно формулите [16]: 

(Б.16)     






≤

− 2
LT

2
LT

2
LTLT

LT

λ
0,1
0,1

λ.β
1χ

Φ+Φ
= , 

в която: 
(Б.17)    ( )[ ]2

LTLT,0LTLTLT λβ.λ-λ.10,5. +α+=Φ , 
където: 

LT,0λ = 0,4 (максимална стойност),  съгласно БДС EN 1993-1-1:2005/NA:2010 [17] ; 
β = 0,75 (минимална стойност), съгласно БДС EN 1993-1-1:2005/NA:2010 . 
 
Като еквивалентни заварени сечения се приемат тези, чиито геометрични размери отговарят на 

условията: 
- сечението е симетрично по отношение на стеблото; 
- отношението tf,max / tw ≤ 3,0; 
- отношението на инерционните моменти на поясите в тяхната равнина не превишава 1,2. 
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Кривите на измятане, които следва да бъдат използвани при валцувани сечения или 
еквивалентни заварени сечения, са посочени в Таблица Б.5 

 
Таблица Б.5 – Крива на измятане за напречни сечения, при използване на формула Б.17 
Напречно сечение Ограничения Крива на измятане 

Валцувани І- сечения h / b ≤ 2 
h / b > 2 

b 
c 

Заварени І- сечения h / b ≤ 2 
h / b > 2 

c 
d 

 
За отчитане на разпределението на огъващия момент между страничните укрепявания на 

елемента, коефициентът на измятане LTχ се модифицира, както следва: 

(Б.18)    0,1χχ LT
modLT, ≤

f
= , 

където: 
Стойностите на f се определят чрез израза: 
(Б.19)    ( ) ( )[ ] 018,0λ.0,20,1.0,1.5,00,1 2

LTc ,kf ≤−−−−= , 
където: 
kc е корекционен коефициент за стройността, отчитащ разпределение на момента между 

укрепванията, виж Таблица Б.6 
 

Таблица Б.6 – Корекционен коефициент kc 
Разпределение на момента Коефициент kc 

 

 
1,0 

 
 

0,33.ψ33,1
1

−
 

 

0,94 
 
 

0,90 
 
 

0,91 

 

 
0,86 

 
 

0,77 
 
 

0,82 
 

 
 
коефициентът ψ се определя чрез 

израза: 

(Б.20)            
max

minψ
M
M

= , 

където: 
Mmin e по-малкият по абсолютна 

стойност огъващ момент в края на 
изследвания елемент 

Mmax – по-големият по абсолютна 
стойност огъващ момент 

 
Параметърът f се прилага само за греди без междинни странични укрепвания и за които се 

предполага, че е налице свободна депланация в краищата при изчисляване на LTλ . 
 
За стройности LT,0LT λλ ≤  или при MEd/Mcr ≤ 2

LT,0λ  влиянията на измятане могат да се 
пренебрегнат и да се извършат само якостни проверки на напречните сечения. 
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Б.4 Опростен метод за греди с междинни укрепявания 
 
В стандарт БДС EN1993-1-1 [16] е посочен и опростен метод за определяне на общата 

устойчивост на греди със странични укрепвания на натиснатия пояс. Съгласно този метод гредите 
не се проверяват за измятане, когато при дължина между укрепванията Lc стройността fλ на 
еквивалентния натиснат пояс удовлетворява условието:  

(Б.21)     
Edy,

Rdy,c,
c,0

1zf,

cc
f .λ

.λ
.=λ

M
M

i
Lk

≤ , 

където: 
Lc е дължината на натиснатия пояс между укрепванията; 
if,z е инерционният радиус спрямо по-слабата ос (ос “z-z”) на еквивалентен натиснат пояс, 

съставен от натиснатия пояс и 1/3 от натиснатата част на стеблото; 
1,0λλ LT,0c,0 +=  - граничната стройност на еквивалентния натиснат пояс; 

My,Ed - максималната изчислителна стойност на огъващия момент спрямо ос “у-у” в рамките на 
укрепения участък; 

Mс,y,Rd - изчислителната носимоспособност на напречно сечение на огъване спрямо ос “у-у”. 
Определя се по формулата: 

(Б.22)     
M1

yRdy,c, γ
. yf

W=M , 

в която: 
Wy е съответстващият на натиснатия пояс съпротивителен момент на сечението; 
fy – характеристичната стойност на границата на провлачане. 

(Б.23)     
yf

E.λ1 π= , 

където: 
Е = 210 000 МРа е модулът на еластичността на стоманата. 
 
Когато неравенство (Б.21) не е изпълнено, изчислителната носимоспособност при измятане на 

гредата Mb,Rd може да приеме равна на: 
(Б.24)     Rdy,c,Rdy,c,zf,flRdb, .χ. MMk=M ≤ , 
където: 
kfl = 1,10 е корекционен коефициент, отчитащ факта, че методът на еквивалентния натиснат 

пояс е в полза на сигурността. 
χf,z - коефициентът на загуба на устойчивост на еквивалентното “T” – сечение извън равнината 

на стеблото на гредата. Определя се като за центрично натиснат прът. 
Ефективната дължина на изкълчване lz,ef = Lc . 
 
При определяне на Mb,Rd по формула (Б.24) следва да се приемат следните криви на изкълчване: 
- крива d - за заварени сечения, при условие, че e изпълнено условието h / tf ≤ 44.ε ; 
- крива с - за всички останали сечения; 
 
където: 
h е общата височина на напречното сечение; 
tf  - дебелината на натиснатия пояс. 
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Приложение В 
 
НОСИМОСПОСОБНОСТ НА ЕЛЕМЕНТИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОГЪВАНЕ И ОСОВО 

УСИЛИЕ 
 
Елементи, подложени на огъване и осово усилие, следва да бъдат проверявани якостно, по 

нормални напрежения, и за загуба на устойчивост. 
 
В.1 Якостни проверки при огъване и осово усилие  
 
Като приближение в посока на сигурността, за класове напречни сечения 1, 2 или 3, подложени 

на комбинация от въздействия NEd, My,Ed и Mz,Rd, може да се използва критерия [16]: 

(В.1)    1
Rdz,

Edz,

Rdy,

Edy,

Rd

Ed ≤++
M
M

M
M

N
N , 

където: 
NRd, My,Rd и Mz,Rd са изчислителните носимоспособности, зависещи от класификацията на 

напречното сечение  и отчитащи възможното намаление, причинено от срязване. 
 
Напречни сечения клас 1 и клас 2 
Напречни сечения клас 1 и 2 допускат работа в пластичен стадий. За тях следва да бъде 

удовлетворен критерият: 

(В.2)     1
RdN,

Ed ≤
M
M , 

където: 
MEd e изчислителната стойност на огъващия момент по дължина на елемента; 
MN,Rd - изчислителната носимоспособност на огъване пластичен стадий, намалена от осовата 

сила в елемента NEd .  
 
В зависимост от вида на напречното сечение, MN,Rd може да се изчисли чрез изразите по – долу: 
а) плътно правоъгълно сечение без отвори за съединителни средства 

(В.3)    
























−=

2

Rdpl,

Ed
Rdpl,RdN, 1.

N
NMM , 

където: 
NЕd е изчислителната стойност на осовата сила в елемента; 
Npl,Rd - изчислителната носимоспособност на  елемент, натоварен с осово усилие, якостно. 

Определя се по формула (А.2). 
 
б) двойно симетрични I- и H- сечения 
Влиянието на осовата сила NЕd върху носимоспособността на елемента на огъване в пластичен 

стадии спрямо ос “у-у” не е необходимо да се отчита, ако едновременно са удовлетворени 
следните критерии: 

(В.4)     Rdpl,Ed .25,0 NN ≤  

(В.5)     
M0

yww
Ed γ

...5,0 fth
N ≤ , 

където: 
hw e височината на стеблото на стоманения елемент; 
tw – дебелината на стеблото на стоманения елемент; 
fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата; 
γМ0 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се от Таблица 1. 
 
Влиянието на осовата сила NЕd върху носимоспособността на елемента на огъване в пластичен 

стадии спрямо ос “z-z” не е необходимо да се отчита, ако е удовлетворен критерия: 
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(В.6)     
M0

yww
Ed γ

.. fth
N ≤  

 
За стандартни горещовалцувани стоманени профили с I- или H- сечение, или за заварени 

елементи с двойно симетрично I- или H- сечение, за които не е необходимо да се отчитат отвори за 
съединителни средства, изчислителната носимоспособност MN,Rd се изчислява по: 

- при огъване спрямо ос “у-у” 

(В.7)    Rdy,pl,Rdy,pl,Rdy,N, .5,01
1. M

a
nMM ≤

−
−

= , 

където: 
Mpl,y,Rd e носимоспособността на сечението на огъване спрямо ос “у-у” в пластичен стадий. 

Определя се по формула (Б.2). 

(В.8)     
Rdpl,

Ed

N
Nn =  

(В.9)     5,0..2 ff ≤
−

=
A

tbAa , 

в която: 
А е площта на напречното сечение; 

bf  - широчината на пояса на I- или H- сечение; 
tf - дебелината на пояса на I- или H- сечение. 
 
- при огъване спрямо ос “z-z” 
(В.10)  когато n ≤ a → MN,z,Rd = Mpl,z,Rd 

(В.11)  когато n > a → 



















−
−

−=
2

Rdz,pl,Rdz,N, 1
1

a
anMM , 

в които: 
Mpl,z,Rd e носимоспособността на сечението на огъване спрямо ос “z-z” в пластичен стадий. 
 
в) правоъгълни затворени кухи профили с постоянна дебелина и заварени кутиеобразни 

профили с еднакви пояси и еднакви стебла 
Влиянието на осовата сила NЕd върху носимоспособността на елемента на огъване в пластичен 

стадии спрямо ос “у-у” не е необходимо да се отчита, ако едновременно са удовлетворени 
критерии (В.4) и (В.5). 

Влиянието на осовата сила NЕd върху носимоспособността на елемента на огъване в пластичен 
стадии спрямо ос “z-z” не е необходимо да се отчита, ако е удовлетворен критерий (В.5). 

 
За правоъгълни затворени кухи профили с постоянна дебелина и заварени кутиеобразни 

профили с еднакви пояси и еднакви стебла, за които не е необходимо да се отчитат отвори за 
съединителни средства, изчислителната носимоспособност MN,Rd се изчислява по: 

- при огъване спрямо ос “у-у” 

(В.12)   Rdy,pl,
w

Rdy,pl,Rdy,N, .5,01
1. M

a
nMM ≤

−
−

=  

- при огъване спрямо ос “z-z” 

(В.13)   Rdz,pl,
f

Rdz,pl,Rdz,N, .5,01
1. M

a
nMM ≤

−
−

= , 

в които: 

(В.14)   5,0..2
w ≤

−
=

A
tbAa  - за затворени кухи сечения 

(В.15)   5,0..2 f
w ≤

−
=

A
tbAa  - за заварени кутиеобразни сечения 
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(В.16)   5,0..2
f ≤

−
=

A
thAa  - за затворени кухи сечения 

(В.17)   5,0..2 w
f ≤

−
=

A
thAa  - за заварени кутиеобразни сечения 

 
Напречни сечения клас 3  
Напречни сечения клас 3 допускат работа в само в еластичен стадий. За тях следва да бъде 

удовлетворен критерият: 

(В.18)    
M0

y

zel,

Edz,

yel,

Edy,Ed
Edx, γ

f
W
M

W
M

A
N

≤++=σ , 

където: 
σx,Ed е изчислителното нормално напрежение вследствие огъващ момент MЕd и осова сила NЕd , с 

отчитане на отвори за съединителни средства, ако това е необходимо; 
Wel - еластичният съпротивителен момент на сечението за оста, спрямо която то се огъва. 
 
В.2 Проверки на елементите за загуба на устойчивост при огъване и осов натиск  
 
Нецентрично натиснатите елементи следва да удовлетворяват условията [16]: 

 (В.19)   1

γγ
χ

γ
.χ

M1

Rkz,

Edz,
yz

M1

Rky,
LT

Ed,
yy

M1

Rky

Ed ≤++ M
M

kM
M

kN
N y  

 (В.20)   1

γγ
χ

γ
.χ

M1

Rkz,

Edz,

M1

Rky,
LT

Edy,
zy

M1

z

Ed ≤++ M
M

kM
M

kN
N

zz
Rk

, 

където: 
NEd, My,Ed и Mz,Ed са изчислителните стойности на натисковата сила и на максималните 

моменти по дължина на елемента, съответно спрямо оси “y-y” и “z-z”; 
χy и χ z - коефициентите на изкълчване при равнинна форма на загуба на устойчивост, 

съответно спрямо оси “y-y” и “z-z”. Определят се съгласно Приложение А; 
χLT – коефициент на измятане. Определя се съгласно Приложение Б; 
kyy, kyz, kzy, kzz - коефициенти на взаимодействие. Определят се по Таблици В.1 и В.2 
γМ1 – частен коефициент на сигурност при проверка за загуба на устойчивост. Отчита  се от 

Таблица 1 
 
Стойностите на NRk, My,Rk и Mz,Rk се определят чрез следните изрази: 
(В.21)    AfN .yRk = - за сечение клас 1, 2 и 3 
 
- за сечение клас 1 и 2, допускащи работа в пластичен стадий: 
(В.22)    ypl,yRky, .WfM =  
(В.23)    zpl,yRkz, .WfM =  
 
- за сечение клас 3, допускащи работа само в еластичен стадий: 
(В.24)    yel,yRky, .WfM =  
(В.25)    zel,yRkz, .WfM =   
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Таблица В.1 - Коефициенти на взаимодействие kij за елементи с голяма усуквателна 
коравина 
Коефициенти 

на 
взаимодействие 

Вид на 
напречното 

сечение 

Изчислителни предпоставки 
Работа в еластичен стадий 

Сечение клас 3 и клас 4 
Работа в пластичен стадий 

Сечение клас 1 и клас 2 

kyy 
I - сечения 
RHS - сечения 











+≤











+

M1Rky

Ed
my

M1Rky

Ed
ymy

γ/.χ
.6,01.

γ/.χ
.λ.6,01.

N
NC

N
NC

 

( )











+≤











−+

M1Rky

Ed
my

M1Rky

Ed
ymy

γ/.χ
.8,01.

γ/.χ
.2,0λ1.

N
NC

N
NC

 

kyz 
I - сечения 
RHS - сечения kzz 0,6.kzz 

kzy 
I - сечения 
RHS - сечения 0,8.kyy 0,6.kyy 

kzz 

I - сечения 









+≤









+

M1Rkz

Ed
mz

M1Rkz

Ed
zmz

γ/.χ
.6,01.

γ/.χ
.λ.6,01.

N
NC

N
NC

 

( )









+≤









−+

M1Rkz

Ed
mz

M1Rkz

Ed
zmz

γ/.χ
.4,11.

γ/.χ
.6,0λ.21.

N
NC

N
NC

 

RHS - сечения 

( )









+≤









−+

M1Rkz

Ed
mz

M1Rkz

Ed
zmz

γ/.χ
.8,01.

γ/.χ
.2,0λ1.

N
NC

N
NC

 

За I- и H-сечения и за затворени правоъгълни сечения (RHS), подложени на натиск и огъващ момент 
My,Ed по „силната” ос, може да се приеме kzy = 0 
 

Таблица В.2 - Коефициенти на взаимодействие kij за елементи с малка усуквателна коравина 
Коефициенти 

на 
взаимодействи

е 

Изчислителни предпоставки 
Работа в еластичен стадий 

Сечение клас 3 и клас 4 
Работа в пластичен стадий 

Сечение клас 1 и клас 2 

kyy kyy от Таблица В.1 kyy от Таблица В.1 
kyz kyz от Таблица В.1 kyz от Таблица В.1 

kzy 

( )

( ) 







−

−≥










−
−

M1Rkz

Ed

mLT

M1Rkz

Ed

mLT

z

γ/.χ
.

25,0
05,01

γ/.χ
.

25,0
λ.05,01

N
N

C

N
N

C

 

при 4,0λ z ≥ : 

( )

( ) 







−

−≥










−
−=

M1Rkz

Ed

mLT

M1Rkz

Ed

mLT

z
zy

γ/.χ
.

25,0
05,01

γ/.χ
.

25,0
λ.1,01

N
N

C

N
N

C
k

 

при 4,0λ z < : 

( ) 








−
−≤+=

M1Rkz

Ed

mLT

z
zzy γ/.χ

.
25,0

λ.1,01λ6,0
N
N

C
k

 
kzz kzz от Таблица В.1 kzz от Таблица В.1 
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Таблица В.3 - Коефициенти за еквивалентен постоянен момент Cm от Таблици В.1 и В.2 

Вид на моментовата 
диаграма Диапазон 

Коефициенти Cmy, Cmz и CmLT 
Равномерно 

разпределено 
натоварване 

Концентриран товар 

 
-1 ≤ ψ ≤ 1 0,6 + 0,4.ψ ≥ 0,4 

 
αs = Ms / Mh 

0 ≤ αs ≤ 1 -1 ≤ ψ ≤ 1 0,2 + 0,8. αs ≥ 0,4 0,2 + 0,8. αs ≥ 0,4 

-1 ≤ αs < 0 

0 ≤ ψ ≤ 1 0,1 - 0,8. αs ≥ 0,4 - 0,8. αs ≥ 0,4 

-1 ≤ ψ < 0 0,1.(1 - ψ) - 0,8. αs ≥ 0,4 0,2.(-ψ) - 0,8.αs ≥ 0,4 

 
αs = Mh / Ms 

0 ≤ αh ≤ 1 -1 ≤ ψ ≤ 1 0,95 + 0,05. αh 0,90 + 0,10. αh 

-1 ≤ αh < 0 

0 ≤ ψ ≤ 1 0,95 + 0,05. αh 0,90 + 0,10. αh 

-1 ≤ ψ < 0 0,95 + 0,05. αh.(1 + 2.ψ) 0,90 - 0,10. αh.(1 + 2.ψ) 

При равнинна форма на загуба на устойчивост на елементи, коефициентът за еквивалентен 
постоянен момент следва да се приеме Cmy = 0,9 или съответно Cmz = 0,9 
Коефициентите Cmy, Cmz и CmLT се определят от вида на диаграмата на огъващия момент между 
точките на укрепяване, както следва: 
  

коефициент 
Cmy 
Cmz 

CmLT 

огъване спрямо ос 
y-y 
z-z 
y-y 

точки, укрепени в направление 
z-z 
y-y 
y-y 

 
Коефициентът ψ от Таблица В.3 се определя съгласно формула (Б.16) 
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Приложение Г 
 
НОСИМОСПОСОБНОСТ НА ПЪЛНОСТЕННИ ГРЕДИ НА СРЯЗВАНЕ 
 
Елементи, към които са приложени товари, напречно на тяхната ос, трябва да имат достатъчна 

носимоспособност на срязване. Необходимите проверки, които следва да бъдат направени, за да се 
докаже носеща способност на срязване, най-общо биват якостни и за загуба на устойчивост на 
стеблото. 

 
Г.1 Якостни проверки при срязване 
 
Напречни сечения клас 1 и клас 2 
Напречни сечения клас 1 и 2 допускат работа в пластичен стадий. За тях следва да бъде 

удовлетворен критерият: 

(Г.1)     1
Rdpl,

Ed ≤
V
V , 

където: 
VEd е изчислителното срязващо усилие в елемента; 
Vpl,Rd – изчислителната носимоспособност на срязване, якостно. 
Определя се по формулата: 

(Г.2)     
0

y
Rdpl, .3

.
M

v

f
AV

γ
= , 

където: 
Av e площта на срязване 
fy - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата; 
γМ0 – частен коефициент на сигурност по материал. Определя се от Таблица 1. 
 
Площта на срязване Av би могла да се определи, както следва: 
а) при напречен товар, успореден на стеблото: 

- валцувани I- или H- сечения   → wwfwff ..η)..2(..2 thtrttbAAv ≥++−=  
- валцувани U - сечения    → fwff ).(..2 trttbAAv ++−=  

- валцувани Т – сечения   → 
2

)..2(. f
wff

trttbAAv ++−=  

- валцувани кутиеобразни сечения  → 
hb

hAAv +
=

.  

- заварени I-, H- или кутиеобразни сечения → ( )∑= ww..η thAv  

- заварени Т – сечения   → 





 −=

2
. f

w
thtAv  

 
б) при напречен товар, успореден на поясите: 

- заварени I-, H- или кутиеобразни сечения → ( )∑−= ww.thAAv  

- заварени U- сечения    → ( )∑−= ww.thAAv  

- валцувани кутиеобразни сечения  → 
hb

bAAv +
=

.  

 

в) при кръгли затворени сечения и тръби → 
π
AAv

.2
= , 

където: 
А е цялата (общата) площ на напречното сечение; 
b – общата широчина на сечението; 
h – общата височина на сечението; 
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bf – широчината на пояса на I-, H-, U-, Т – сечения; 
tf – дебелината на пояса на I-, H-, U-, Т – сечения; 
hw – височината на стеблото; 
tw – дебелината на стеблото; 
r – радиусът на закръгление в прехода стебло – пояс; 
η – коефициент, определян съгласно БДС EN 1993-1-5 [19]. Тук, в посока на сигурността може 

да се приеме, че η = 1,0. 
 
Напречни сечения клас 3 
Напречни сечения клас 3 допускат работа само в еластичен стадий. За тях следва да бъде 

удовлетворен критерият: 

(Г.3)     1,0
.γ3/ M0y

Ed ≤
)(f

τ , 

където: 

(Г.4)     
tI
SV

=τ
.
.Ed

Ed , 

в която: 
VEd е изчислителното срязващо усилие в елемента от вертикални товари; 
S -  статичният момент на половината стоманен профил, спрямо съответната тежестна ос; 
I - инерционният момент на цялото стоманено сечение; 
t - дебелината в изследваната точка от сечението. 
 
Г.2 Носимоспособност на срязване при загуба на устойчивост 
 
Методиката е валидна, когато са изпълнени следните изисквания: 
- полетата са правоъгълни или приблизително правоъгълни, където ъгълът между поясите на 

гредата не надвишава 100; 
- ако стеблото е укрепено с ребра, те са надлъжни и / или напречни; 
- всички отвори и прорези са малки; 
- елементите са с постоянно напречно сечение. 
 
Стебла, при които са изпълнени неравенствата: 

(Г.5)    .ε
η
72

w

w >
t
h  - за неоребрено стебло; 

или 

(Г.6)    τ
w

w k.ε
η
31

>
t
h  - за оребрено стебло, 

се проверяват за загуба на устойчивост от срязване и се осигуряват с напречни ребра при 
опорите. Където: 

hw e височината на стеблото на гредата; 
tw – дебелината на стеблото на гредата; 
η = 1,2 за стомани класове S235 до S460 включително; 

(Г.7)     
][

235ε
y MPaf

=  

kτ – минималният коефициент на устойчивост при срязване за поле от стеблото. За плочи с 
корави напречни ребра и без надлъжни ребра, или с по-вече от две надлъжни ребра се определя 
чрез изразите: 

(Г.8)    τsl

2
w

τ .00,434,5 k
a
hk +






+=  - когато a / hw ≥ 1 

(Г.9)    τsl

2
w

τ .34,500,4 k
a
hk +






+=  - когато a / hw < 1, 
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където: 
а е разстоянието между напречните ребра; 

(Г.10)    3

w

sl

w

4

3

w
3

sl
2

w
τsl .1,2

.
..9

h
I

tht
I

a
hk

w

≥













= , 

в която: 
Isl е инерционният момент на надлъжното ребро спрямо вертикалната тежестна ос “z1-z1” на 

резултантното сечение (фиг. Г.1). При стебла с две или по-вече надлъжни ребра, разположени не 
непременно през равни разстояния, Isl е сума от коравините на отделните надлъжни ребра. 

 
фиг. Г.1 - Стебло с напречни и надлъжни ребра 

1 - кораво напречно ребро 2 - надлъжно ребро 3 - деформируемо напречно ребро 
 
В случай, че пълностенната греда има основни напречни ребра само при опорите, т.е. a/hw >> 1, 

коефициентът kτ във формула (Г.8) ще бъде със стойност, равна на 5,34. 
 
Г.2.1 Изчислителна носимоспособност на срязване при загуба на устойчивост 
При неоребрени или оребрени стебла, изчислителната носимоспособност при срязване Vb,Rd се 

определя по формулата: 

(Г.11)    
M1

wwyw
Rdbf,Rdbw,Rdb, .3

...η
γ

thf
VVV ≤+= , 

където: 
Vbw,Rd е приносът на стеблото за поемане на срязващата сила; 
Vbf,Rd – приносът на поясите за поемане на срязващата сила; 
fyw – характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата в стеблото; 

γМ1 – частен коефициент на сигурност при проверка за загуба на устойчивост. Отчита  се от 
Таблица 1 
 
Г.2.2 Принос на стеблото към изчислителна носимоспособност на срязване 
Приносът на стеблото Vbw,Rd се определя по формулата: 

(Г.12)     
M1

wwyww
Rdbw, .3

...χ
γ

thf
V =  

При стебла с напречни ребра само при опорите и при стебла с междинни напречни и / или 
надлъжни ребра, коефициентът χw се определя по Таблица Г.1 

Таблица Г.1 – Принос на стеблото χw към носимоспособността при устойчивост на срязване 
Условна стройност Кораво крайно ребро Деформируемо крайно ребро 

η/83,0λw <  η η 

08,1λη/83,0 w <≤  wλ/83,0  wλ/83,0  
08,1λw >  )λ7,0/(37,1 w+  wλ/83,0  
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фиг. Г.2 - Крайни напречни ребра 

 
Условната стройност на стеблото wλ  може да се приеме както следва: 
- напречни ребра само при опорите: 

(Г.13)     
.ε86,4.

λ
w

w
w t

h
=  

- напречни ребра при опорите и междинни напречни и / или надлъжни ребра: 

(Г.14)     
τw

w
w .ε37,4.

λ
kt

h
= , 

където kτ е минималният коефициент на устойчивост при срязване на поле от стеблото. 
 
Условната стройност на стеблото wλ  , в най-общ вид, се определя чрез израза: 

(Г.15)     
cr

yw
w .76,0λ

τ
f

= , 

където: 
(Г.16)     Eτcr .στ k= , 
в която: 

(Г.17)    ( )
2

w

w
2
w

2

2
w

E .190000
.1.12

..








=

−
=

h
t

h
tE
ν

πσ , в [MPa] 

 
При стебла с надлъжни ребра, условната стройност на стеблото wλ  се приема не по-малка от: 

(Г.18)    
τiw

wi
w .ε37,4.

λ
kt

h
= , 

където: 
hwi и kτi се отнасят за полето с най-голяма условна стройност wλ  от всички полета на 

разглежданото стебло. 
 
Г.2.3 Принос на поясите към изчислителна носимоспособност 
Когато носимоспособността на поясите не е напълно изчерпана при поемането на огъващия 

момент (MEd < Mf,Rd), приносът на поясите се изчислява по формулата: 

(Г.19)     























−==

2

Rdf,

Ed

M1

yf
2
ffRdf,pl,

Rdbf, 1.
.

...4
M
M

c
ftb

c
M

V
γ

, 

където: 
bf и tf са съответно широчината и дебелината на пояса в гредата с по-малка носимоспособност 

на нормални сили; 
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Максималната стойност на bf  е ограничена до ff .ε.15 tb ≤  
fyf - характеристичната стойност на границата на провлачане на стоманата в пояса; 
Mf,Rd – носимоспособността на огъване на напречното сечение, състоящо се само от 

изчислителната площ на поясите. Определя се по формулата: 

(Г.20)     
( )

M0

yf2f,21f,1

M0

kf,
Rdf, γ

...
γ

fhAhAM
M

+
== , 

в която: 
Af,1 и Af,2 са изчислителните площи на горния и долния пояс на гредата; 
h1 и h2 – разстоянията от центъра на тежестта на съответния пояс до центъра на тежестта на 

цялото сечение на гредата. 

(Г.21)    









+=

yw
2
ww

yf
2
ff

..
...6,1

25,0.
fht

ftb
ac  

Когато в гредата е приложена и осова сила NEd, стойността на Mf,Rd се намалява чрез 
умножаване с коефициента kN : 

(Г.22)    ( )


















+
−=

M0

yff,2f,1

Ed
N

γ
.1 fAA

Nk  

 
Г.2.4 Проверка 
Проверката за носимоспособността на срязване на при загуба на устойчивост се извършва по 

формулата: 

(Г.23)    0,1
Rdb,

Ed
3 ≤=

V
Vη , 

където: 
VEd е изчислителната срязваща сила, включително и от усукване. 
 
Г.3 Взаимодействие между срязваща сила, огъващ момент и осова сила 
 
При условие, че е изпълнено 5,0η3 ≤ , изчислителната носимоспособност на огъващ момент и 

осова сила не е необходимо да се намалява за отчитане на срязващата сила.  

Когато 5,0η3 >  и едновременно с това е изпълнено и условието 
Rdpl,

Rdf,
1η

M
M

≥ , комбинираното 

взаимодействие в следствие от огъване и срязване на стеблото на I или кутиеобразно сечение 
следва да удовлетворяват критерия: 

(Г.24)    ( ) 0,11-η.2.1η 2
3

Rdpl,

Rdf,
1 ≤










−+

M
M

, 

където: 
Mf,Rd е изчислителната носимоспособност на огъване в пластичен стадий на сечение, състоящо 

се само от изчислителната площ на поясите. Определя се чрез израза: 

(Г.25)      c
M0

y
fRdf, .

γ
. h

f
AM = , 

в която: 
Af е площта на по-малкия от поясите; 
hc – разстоянието между центровете на тежестта на поясите. 
 
Mpl,Rd - изчислителната носимоспособност на огъване в пластичен стадий на напречното 

сечение, състоящо се от изчислителната площ на поясите и изцяло ефективното стебло, 
независимо от класа на сечението. 
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Когато в гредата е приложена и осова сила NEd, стойностите на Mf,Rd и Mpl,Rd се намаляват чрез 
умножаване с коефициента kN , определен по (Г.22). 

(Г.26)     
Rdpl,

Ed
1η

M
M

=  

(Г.27)     
Rdbw,

Ed
3η

V
V

=  

В допълнение, трябва да бъде изпълнено неравенството: 

(Г.28)     0,1

γ
.

γ
.η

M0

yy

Ed

M0

y

Ed
1 ≤+= Wf

M
Af

N , 

в която: 
А е площта на напречното сечение; 
Wy - съпротивителният момент на сечението спрямо ос “y-y”. 
 
В стандарт БДС EN 1993-1-5:2005 [19] няма указания какво следва да се прави с уравнението на 

взаимодействие  (Г.24), ако
Rdpl,

Rdf,
1η

M
M

< , т.е. Mf,Rd  > MEd.  Изхождайки от направения в [40] анализ 

на уравнение (Г.24), следния коментар би могъл да бъде добавен - тъй като носещата способност 
на поясите на огъване Mf,Rd е по-голяма от стойността на огъващия момент MEd в изследваното 
сечение, то би могло да се счита, че стеблото на гредата не участва в поемането на огъващия 
момент и то е цялостно ангажирано в понасянето на срязващите сили. В такъв случай нямаме 
комбинирано взаимодействие в следствие от огъване и срязване на стеблото, и проверка по 
формула (Г.24) не следва да се прави. 

 
Критерият, посочен в (Г.24), се проверява за всички напречни сечения в гредата, без 

разположените на разстояние, по-малко от hw/2 от опора с вертикални укрепващи ребра. Или 
казано по друг начин, изчислителните стойности на срязващите усилия VEd и огъващите моменти 
МEd в (Г.24) се отчитат на разстояние hw/2 от опората, в която има вертикално укрепващо ребро, 
виж фиг. Г.3. 

 
фиг. Г.3 – Взаимодействие между огъващ момент и срязваща сила 

 
Г.4 Изкорубване, породено от загуба на устойчивост на пояса 
 
За да се избегне загубата на устойчивост на натиснатия пояс в равнината на стеблото, трябва да 

е удовлетворено следното неравенство: 

(Г.29)    
cf,

w

yfw

w ..
A
A

f
Ek

t
h

≤ , 

където: 
Aw e площта на напречното сечение на стеблото; 
Af,c – изчислителната площ на натиснатия пояс. 
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Стойността на коефициента k във формула (Г.29) се приема, както следва: 
k = 0,3 – за завъртане в следствие пластична става; 
k = 0,4 – за носимоспособност на огъване в пластичен стадий; 
k = 0,55 – за носимоспособност на огъване в еластичен стадий. 
 
Г.5 Укрепващи ребра и конструктивно оформяне 
 
При проверка за загуба на устойчивост на укрепващото ребро, неговата брутна изчислителна 

площ се състои от реброто и част от стеблото, равна на 15.ε. tw от всяка страна на реброто (фиг. 
Г.4). Изчислителната площ е не по-голяма от действителния размер, като не се допуска застъпване 
на съдействащите широчини на съседни напречни ребра. 

 
фиг. Г.4 - Изчислително напречно сечение на укрепващо ребро 

 
Г.5.1 Междинни напречни ребра, укрепващи стеблото срещу загуба на устойчивост от 

срязване 
Междинните напречни ребра, работещи като корави опори за вътрешните полета на стеблото, 

се оразмеряват за носимоспособност и коравина. Тяхното изчислително сечение трябва да има 
инерционен момент Ist спрямо ос “z-z” (фиг. Г.4), най-малко равен на: 

(Г.30)     2

3
3

st ..5,1
a
thI w

w≥ , когато 2
w

<
h
a  

(Г.31)     3
st ..75,0 ww thI ≥ , когато 2

w

≥
h
a , 

където: 
a и hw са размерите на стебления панел, ограничен от коравите ребра, виж фиг. Г.2. 
 
Коравите междинни напречни ребра могат да се оразмеряват за осова сила в тях, равна на: 

(Г.32)     
M1

wyw
2
w

Edtenst, γ.3
..

.
λ

1 wthf
VN −= . 

В случай, че срязващите сили са променливи по дължината на полето, проверката се извършва 
за срязваща сила VEd , определена на разстояние hw/2 от края на полето с по-голяма срязваща сила.  

Осовите сили в междинните напречни ребра, укрепващи стеблото срещу загуба на устойчивост 
от срязване, са породени от силите в опънните полета на стеблото. 

Съгласно наличните резултати от изпитване на натурни и числени модели [35], уравнение 
(Г.32) се оказва много консервативно. Отношението на определените по формула (Г.32) и реално 
определените осови усилия в напречните ребра достига 2 или по-вече. Това може да бъде 
проблемно, особено при едностранно заварени ребра, при които следва да бъде отчитано 
ексцентричното прилагане на осовите сили, виж фиг. Г.4.  

Напречното ребро следва да бъде проверено за загуба на устойчивост извън равнината на 
стеблото, т.е. спрямо ос "z-z", виж фиг. Г.4. Възможните изчислителни случаи са: 

а) наличие само на натискови сили в напречното ребро - проверява се като центрично натиснат 
елемент, съгласно Приложение А, с използване на крива на изкълчване с.  



д-р инж. Любомир А. Здравков 

 207 

б) наличие на осова сила и огъващ момент в реброто - проверява се като нецентрично натиснат 
елемент, съгласно Приложение В. 

Огъващи моменти в напречното ребро могат да бъдат породени от: 
- външни товари, действащи напречно на реброто, т.е. напречно на равнината на стеблото на 

гредата; 
- отклонителни сили, пораждани от несъвършенствата в съседните на реброто натиснати полета 

на стеблото. Максимални стойности на отклонителните сили ще се получат там, където натискът в 
полетата на стеблото е най-голям. Казано с други думи, в зоните на гредата с максимални огъващи 
моменти и / или натискови осови сили; 

- едностранно заварено към стеблото напречно ребро - има ексцентричното прилагане на 
осовите сили, виж фиг. Г.4 

 
Когато 2-а края на напречното ребро са укрепени странично, може да се приеме, че 

изкълчвателната дължина на реброто извън равнината на стеблото е : 
(Г.33)      wef .75,0 hl ≥  

 
фиг. Г.5 – Напречни ребра, натоварени с концентрирани сили [35] 

 
При условия, които не позволяват достатъчно странично укрепване на краищата на напречното 

ребро, или когато в 2-та му края са приложени концентрирани сили, се използва по-голяма 
стойност на изкълчвателната дължина. Стандарт БДС EN 1993-1-5:2005 [19] не посочва колко да 
бъде тази дължина, но би могло например да се приеме lef = hw 
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Приложение Д 
 
НОСИМОСПОСОБНОСТ НА БОЛТОВИ СЪЕДИНЕНИЯ 
 
Д.1 Механични показатели  
 
Границата на провлачане fyb и якостта на опън fub на болтове класове 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8 и 

10.9 са посочени в Таблица 1.4. При оразмеряване, тези стойности следва да се вземат като 
характеристични стойности. 

 
Д.2 Категории болтови съединения  
 
Д.2.1 Съединения, подложени на срязване 
Болтови съединения, подложени на срязване, при оразмеряването се делят на следните 

категории [20]: 
а) Категория А: Съединения, подложени на срязване и смачкване 
В тази категория се използват болтове от клас 4.6 до клас 10.9 включително. Не се изискват 

предварително напрегнати болтове и специални предписания за контактните повърхности. 
Изчислителната сила на срязване не трябва да надвишава изчислителната носимоспособност на 
срязване, определена по Д.3.1, както и изчислителната носимоспособност на смачкване, 
определена по Д.3.1 и Д.3.2. 

 
б) Категория В: съединения, устойчиви на приплъзване в експлоатационно гранично 
състояние 
В тази категория се използват предварително напрегнати болтове, класове 8.8 и 10.9. В 

експлоатационно гранично състояние не се допуска приплъзване. Изчислителната срязваща сила в 
експлоатационно гранично състояние следва да не надвишава изчислителната носимоспособност 
на триене, определена по Д.3.3. Изчислителната срязваща сила в крайно гранично състояние 
следва да не надвишава изчислителната носимоспособност на срязване, определена по Д.3.1, както 
и изчислителната носимоспособност на смачкване, определена по Д.3.1 и Д.3.2. 

 
в) Категория С: съединения, устойчиви на приплъзване в крайно гранично състояние 
В тази категория се използват предварително напрегнати болтове, класове 8.8 и 10.9. В крайно 

гранично състояние не се допуска приплъзване. Изчислителната срязваща сила в крайно гранично 
състояние следва да не надвишава изчислителната носимоспособност на триене, определена по 
Д.3.3, както и изчислителната носимоспособност на смачкване, определена по Д.3.1 и Д.3.2. В 
допълнение за съединения, работещи на опън, следва да бъде проверена изчислителната 
носимоспособност Nnet,Rd на нетното напречно сечение в пластичен стадий в зоната на отворите за 
болтове (виж 6.2 на EN 1993-1-1) в крайно гранично състояние. 

Изчислителните проверки за тези съединения са обобщени в Таблица Д.1 
 
Д.2.2 Съединения, подложени на опън 
Болтови съединения, натоварени на опън, при оразмеряването се делят на следните категории: 
а) Категория D: съединения с болтове без предварително напрягане 
В тази категория се използват болтове от клас 4.6 до клас 10.9 включително. Предварително 

напрегнати болтове не се изискват. Тази категория не се използва при съединения,  подлагани 
често на променливо натоварване на опън, но може да се използва при съединения, оразмерявани 
да поемат обичайни натоварвания от вятър. 

 
б) Категория Е: съединения с предварително напрегнати болтове 
В тази категория се използват предварително напрегнати болтове от класове 8.8 и 10.9 с 

контролиране на натягането съгласно изискванията на стандартите за позоваване, група 7, 1.2.7 от 
[20]. 

Изчислителните проверки за тези съединения са обобщени в Таблица Д.1 
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Таблица Д.1 – Категории болтови съединения 
Категория Критерий Забележки 

Съединения, натоварени на срязване 
Категория А 

Съединения, работещи на 
срязване и смачкване 

Fv,Ed ≤ Fv,Rd 
Fv,Ed ≤ Fb,Rd 

Не се изискват предварително 
напрегнати болтове. 
Могат да се използват болтове 
класове от 4.6 до 10.9 

Категория В 
Съединения, устойчиви на 

приплъзване в 
експлоатационно гранично 

състояние 

Fv,Ed,ser ≤ Fs,Rd,ser 
Fv,Ed ≤ Fv,Rd 
Fv,Ed ≤ Fb,Rd 

Използват се предварително 
напрегнати болтове класове 8.8 
или 10.9. 
За изчислителна носимоспособност 
на триене в експлоатационно 
гранично състояние виж Д.3.3 

Категория С 
Съединения, устойчиви на 

приплъзване в крайно 
гранично състояние 

Fv,Ed ≤ Fs,Rd 
Fv,Ed ≤ Fb,Rd 

Fv,Ed ≤ Nnet,Rd 

Използват се предварително 
напрегнати болтове класове 8.8 или 
10.9. 
За изчислителна носимоспособност 
на триене в крайно гранично 
състояние виж Д.3.3 
За Nnet,Rd виж Д.2.1 в) 

Съединения, натоварени на опън 
Категория D 

Съединения с болтове без 
предварително напрягане 

Ft,Ed ≤ Ft,Rd 
Ft,Ed ≤ Bp,Rd 

Не се изискват предварително 
напрегнати болтове. 
Могат да се използват болтове 
класове от 4.6 до 10.9. 
За Bp,Rd виж Таблица Д.2 

Категория E 
Съединения с предварително 

напрегнати болтове 

Ft,Ed ≤ Ft,Rd 
Ft,Ed ≤ Bp,Rd 

Използват се предварително 
напрегнати болтове класове 8.8 
или 10.9. 
За Bp,Rd виж Таблица Д.2 

Изчислителната сила на опън Ft,Ed следва да включва силите вследствие лостово действие. 
Болтове, работещи едновременно на срязване и опън, следва да удовлетворяват и критериите на 
Таблица 3.4. 

 
Д.3 Изчислителна носимоспособност на отделни съединителни средства 
 
Д.3.1 Изчислителна носимоспособност на ненапрегнати болтове 
Изчислителна носимоспособност на отделни ненапрегнати съединителни средства, подложени 

на срязване и / или опън, са посочени в Таблица Д.2 
 

Таблица Д.2 – Изчислителна носимоспособност на отделни съединителни средства, 
подложени на срязване и / или опън 

Форма на 
разрушаване Болтове 

Носимоспособност 
на срязване за една 
равнина на срязване 

M2

ubv
Rdv, γ

.. AfF α
=  

- когато равнината на срязване минава през нарязаната част на 
болта (A е равна на изчислителната площ на опън на болта As): 

за класове 4.6, 5.6, и 8.8: αv = 0,6; 
за класове 4.8, 5.8, 6.8 и 10.9: αv = 0,5; 

- когато равнината на срязване минава през ненарязаната част на 
болта (A е равна на брутната площ на сечението на болта): αv = 0,6 

Носимоспособност 
на смачкване 1), 2), 3) M2

ub1
Rdb,

....
γ

α tdfkF = , 
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където 














=

d

u

ub

0,1min
α

α
f
f

b  

- по направление на усилието: 

за крайни болтове: 
0

1
d 3 d

e
⋅

=α  

за вътрешни болтове: 
4
1

3 0

1
d −

⋅
=

d
pα  

- перпендикулярно на направлението на усилието: 

за крайни болтове:















−

−

=

5,2

7,1.4,1

7,1.8,2

min
0

2

0

2

1 d
p
d
e

k  

за вътрешни болтове: 





 −
=

5,2

7,14,1
min 0

2

1 d
p

k  

Носимоспособност 
на опън 2) 

M2

netub2
Rdt,

..
γ

AfkF = , 

където: k2 = 0,63 за болтове със скрита глава; 
k2 = 0,9 в останалите случаи 

Носимоспособност 
на продънване (под 
главата на болта или 

гайката) 

 
Bp,Rd = 0,6.π.dm.tp.fu / γM2 

Комбинирано 
срязване и опън 

1
4,1 Rdt,

Edt,

Rdv,

Edv, ≤
⋅

+
F

F
F
F

 

1) Носимоспособността на смачкване Fb,Rd за болтове: 
- в по-големи отвори е 0,8 пъти от носимоспособността на смачкване на болтове в стандартни 

отвори; 
- в овални отвори, при които надлъжната ос на отвора е перпендикулярна на направлението на 

силата, е 0,6 пъти от носимоспособността на смачкване на болтове в кръгли стандартни отвори. 
2) За болт със скрита глава: 
- носимоспособността на смачкване Fb,Rd се изчислява, като за дебелина на плочата t се приема 

дебелината на съединяваната плоча минус половината от височината на леглото за главата на 
болта; 

- при определяне на носимоспособността на опън Ft,Rd ъгълът и дълбочината на леглото за 
главата на болта трябва да са в съответствие със стандартите за позоваване, група 4, 1.2.4 от [21]. В 
противен случай носимоспособността на опън Ft,Rd следва съответно да се приспособи. 

3) Когато натоварването на болта не е успоредно на ръба, носимоспособността на смачкване 
може да се провери поотделно за компонентите на усилието, съответно успоредни и 
перпендикулярни на края. 

 
Означенията в Таблица Д.2 са както следва: 
A е брутното сечение на болта; 
Anet – нетното сечение на болта; 
d – номиналният диаметър на болта; 
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d0 - диаметърът на отвора за болта; 
dm - средноаритметичното от разстоянието между срещуположните върхове и 

срещуположните стени на главата или на гайката на болта (меродавна е по-малката стойност); 
t – по – малката стойност от дебелините на снажданите елементи; 
tp - дебелина на пълнежна плоча под болт или гайка; 
e1 – разстоянието от центъра на отвор за съединително средство до края на частта, по 

направление на натоварването, виж фигура Д.1; 
e2 – разстоянието от центъра на отвор за съединително средство до края на частта, 

перпендикулярно на направлението на натоварване, виж фигура Д.1; 
p1 – разстоянието между центровете на съединителните средства по направление на 

натоварването, виж фигура Д.1; 
p2 – разстоянието между центровете на съединителните средства перпендикулярно на 

направлението на натоварване, виж фигура Д.1; 

 
фиг. Д.1 - Означения на разстоянията между отворите и разстоянията до краищата 

на съединяваните елементи 
 
Д.3.2 Групи съединителни средства 
Изчислителната носимоспособност на група съединителни средства може да се приеме като 

сума от изчислителните носимоспособности на смачкване Fb,Rd на отделните съединителни 
средства, при условие че изчислителната носимоспособност на срязване Fv,Rd на всяко 
индивидуално съединително средство е по-голяма или равна на изчислителната носимоспособност 
на смачкване Fb,Rd . В противен случай изчислителната носимоспособност на групата 
съединителни средства следва да се приеме равна на броя на съединителните средства, умножен 
по най-малката изчислителна носимоспособност на което и да е индивидуално съединително 
средство. 
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Д.3.3 Съединения с голяма дължина 
Ако в болтов възел разстоянието Lj между центровете на крайните редици съединителни 

средства по посока на предаване на усилието е по-голямо от 15.d, изчислителната 
носимоспособност на срязване Fv,Rd на всички болтове, изчислена по Таблица Д.2, се намалява 
чрез умножаване с редукционен коефициент βLf, определен чрез израза: 

(Д.1)     
d

dL
200.

.15
1β j

Lf

−
−= ,  

при следното ограничение: 0,1β75,0 Lf ≤≤  
 
Предписанието в Д.3.3 не се прилага при равномерно предаване на усилието по дължина на 

съединението, например при предаване на срязващата сила между стеблото и пояса на елемента. 
 
Д.3.4 Съединения с болтове класове 8.8 или 10.9, устойчиви на приплъзване 
а) изчислителна носимоспособност на триене 
Изчислителната носимоспособност на триене на един напрегнат високоякостен болт, клас 8.8 

или 10.9, устойчив на приплъзване в експлоатационно гранично състояние (Категория В), се 
определя по формулата: 

(Д.2)     cp,
serM3,

sμ
serRd,s, .

γ
...μ

F
kn

F = , 

в която: 
nμ – броят на работните равнини на триене; 
μ – коефициент на триене при различните видове обработки на контактните повърхности, 

съгласно БДС EN 1090-2, Таблица 18 [1]; 
= 0,50 (клас А) - обработка чрез песъкоструене или дробеструене, без ръжда и точкова 
корозия; 
= 0,40 (клас В) – за повърхности, обработени чрез песъкоструене или дробеструене. След 

това са защитени чрез: 
а) метализация с продукти на базата на алуминий или с цинк; 
б) покритие с боя от алкидно-цинков силикат. Дебелина на покритието – 50 ÷ 80 μm; 
= 0,30 (клас С) – за повърхности, почистени от ръжда чрез телени четки или газопламъчно; 
= 0,20 (клас Д) – за повърхности, които не са допълнително обработвани. 
 

ks – коефициент, отчитащ вида и размерите на отворите. Определя се по Таблица Д.3; 
 
Таблица Д.3 – Стойности на коефициента ks 

Описание ks 

Болтове в отвори със стандартен луфт 1,0 

Болтове в увеличени отвори или в къси овални отвори с надлъжна ос на 
овала, перпендикулярна на посоката на предаване на усилието 0,85 

Болтове в дълги овални отвори с надлъжна ос на овала, 
перпендикулярна на посоката на предаване на усилието 0,7 

Болтове в къси овални отвори с надлъжна ос на овала, успоредна на 
посоката на предаване на усилието 0,76 

Болтове в дълги овални отвори с надлъжна ос на овала, успореднана 
посоката на предаване на усилието 0,63 

γМ3,ser = 1,1 – коефициент на сигурност при определяне на носимоспособността на възли. 
Определя се по Таблица 1 

 

(Д.3)      net
M7

ub
cp, .

γ
.7,0 AfF = , 
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където: 
fub – характеристичната стойност на якостта на опън на болта. Определя се по Таблица 1.3; 
Anet – нетното сечение на болта (в зоната на нарязаната резба); 
γМ7 – коефициент на сигурност за напрягане на високоякостни болтове, по Таблица 1. 
 
Изчислителната носимоспособност на триене на един напрегнат високоякостен болт, клас 8.8 

или 10.9, устойчив на приплъзване в крайно гранично състояние (Категория С), се определя по 
формулата: 

(Д.4)      cp,
M3

sμ
Rds, .

γ
...μ

F
kn

F = , 

в която: 
γМ3 е коефициент на сигурност при определяне на носимоспособността на възли, по Таблица 1. 
 
б) комбинирано действие на опън и срязване 
Когато съединение, устойчиво на приплъзване, е натоварено със сила на опън Ft,Ed или Ft,Ed,ser в 

допълнение към срязващата сила Fv,Ed или Fv,Ed,ser , изчислителната носимоспособност на триене на 
болт се определя, както следва: 

За съединения категория В: 

(Д.5)      ( )serEd,t,cp,
serM3,

sμ
serRd,s, .8,0.

γ
...μ

FF
kn

F −=  

За съединения категория С: 

(Д.6)      ( )Edt,cp,
M3

sμ
Rds, .8,0.

γ
...μ

FF
kn

F −=  

 
Когато в съединение, натоварено на огъване, приложената сила на опън се уравновесява с 

контактно усилие от натиснатата страна, не се изисква намаляване на носимоспособността на 
триене. 

 
Д.4 Характеристики на болтове с едра резба 
Характеристиките на болтове с едра метрична резба са показани в Таблица Д.4 
 
Таблица Д.4 – Характеристики на болтове 
Болт с метрична резба М12 М14 М16 М18 М20 М22 М24 М27 М30 
Външен диаметър на тялото на 
болта, mm 12 14 16 18 20 22 24 27 30 

Вътрешен диаметър на резбата 
на болта, mm 9,8 11,5 13,5 14,9 16,9 18,9 20,3 23,3 25,7 

Площ на брутното сечение, cm2 1,13 1,54 2,01 2,54 3,14 3,8 4,52 5,72 7,06 
Площ на нетното сечение, cm2 0,84 1,15 1,57 1,92 2,45 3,03 3,53 4,59 5,61 

 
Д.5 Разположение на отвори за болтове 
 
Минималните и максималните разстояния между отворите на болтове и разстоянията до 

краищата на снажданите елементи са дадени в Таблица Д.5 
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Таблица Д.5 - Минимални и максимални разстояния между отвори и разстояния до краищата 
на елементите 

Разстояния между 
отвори и 

разстояния до 
краищата, 

виж фигура Д.1 

Минимални Максимални 1), 2), 3) 
Конструкции от стомани, 

съответстващи на EN 10025, с 
изключение на стомани, 

съответстващи на EN 10025-5 

Конструкции от 
стомани, 

съответстващи 
на EN 10025-5 

Стомани, 
подложени на 
влиянието на 

околната среда, 
или на други 
корозионни 

влияния 

Стомани, които 
не са подложени 
на влиянието на 
околната среда, 

или на други 
корозионни 

влияния 

 
 

Стомани без 
защита 

Разстояние до 
края e1 

1,2.d0 4.t + 40 mm  По-голямото от 
8.t или 125 mm 

Разстояние до 
края e2 

1,2.d0 4.t + 40 mm  По-голямото от 
8.t или 125 mm 

Разстояние e3 за 
овални отвори 1,5.d0

4)    

Разстояние e4 за 
овални отвори 1,5.d0

4)    

Разстояние между 
отвори p1 

2,2.d0 
По-малкото от 

14.t или 200 mm 
По-малкото от 

14.t или 200 mm 
По-малкото от 

14.t или 175 mm 
Разстояние между 
отвори p1,0 

 По-малкото от 
14.t или 200 mm 

  

Разстояние между 
отвори p1,i 

 По-малкото от 
28.t или 400 mm 

  

Разстояние между 
отвори p2

5) 2,4.d0 
По-малкото от 

14.t или 200 mm 
По-малкото от 

14.t или 200 mm 
По-малкото от 

14.t или 175 mm 
1) Максималните разстояния между отвори и до краищата не са ограничени освен в следните случаи: 
- при натиснати елементи, за да не се допусне загуба на местна устойчивост и за да се предотврати 
корозия на елементи, изложени на въздействието на корозионни влияния; 
- при опънати елементи, за да се предотврати корозия на елементи, изложени на въздействието на 
корозионни влияния. 
2) Носимоспособността на местна устойчивост на натисната плоча между съединителните средства се 
изчислява по EN 1993-1-1, с използване на изкълчвателна дължина, равна на 0,6.p1. Проверка на 
местна устойчивост между съединителните средства не е необходима, ако p1/t е по-малко от 9.ε. 
Разстоянието до края в направление, напречно на натоварването, не трябва да надвишава 
изискванията за местна устойчивост за конзолни участъци на натиснати стени, виж EN 1993-1-1. 
Това изискване не се отнася за разстоянието до края по направление на натоварването. 
3) t е дебелината на по-тънката външна част. 
4) Ограниченията на размерите на овални отвори са дадени в стандартите за позоваване, група 7, 1.2.7 
от [20] 
5) При шахматно разположени в редовете съединителни средства може да се използва минимално 
разстояние между редовете p2 = 1,2.d0, при условие че минималното разстояние L между две 
съединителни средства е по-голямо или равно на 2,4.d0, виж фигура Д.1b). 

 
За минималните и максималните разстояния между отворите за болтове и разстоянията до 

краищата на снажданите елементи при конструкции, подложени на умора, виж EN 1993-1-9. 
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Приложение Е 
 
НОСИМОСПОСОБНОСТ НА ЗАВАРЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ  
 
E.1 Челни шевове с пълно проваряване 
 
Челен заваръчен шев с пълно проваряване е заваръчен шев, при който има пълно проваряване и 

сплавяване на метала за заваряване и основния метал през цялата дебелина на съединението. 
По правило не се използват прекъснати по дължина челни заваръчни шевове. 
Изчислителната носимоспособност на челен шев с пълно проваряване се приема равна на 

изчислителната носимоспособност на по-слабата от съединяваните части, при условие, че шевът е 
изпълнен с подходящи материали за заваряване. Тези материали трябва да имат минимална 
граница на провлачане и минимална якост на опън, не по-малки от тези на основния метал. 

 
E.2 Челни шевове с частично проваряване  
 
Съгласно стандарт БДС EN 1993-1-8:2005 [20], носимоспособността на челен заваръчен шев с 

частично проваряване следва да се определя по методиката за ъглов шев с дълбоко проваряване. 
Изчислителната дебелина на челен шев с частично проваряване, респективно на ъглов 

заваръчен шев с частично проваряване, следва да се приема не по-голяма от дълбочината на 
проваряване, която може постоянно да се постига с наличната заваръчна техника и персонал. 

 
E.3 Ъглови заваръчни шевове 
 
Ъглови заваръчни шевове могат да се използват за съединяване на части, чиито повърхности на 

сплавяване сключват ъгъл от 600 до 1200 .  
Ъгли, по-малки от 600 също са възможни. В такива случаи обаче, заваръчният шев следва да се 

разглежда като челен шев с частично проваряване. 
При ъгли между сплавяваните части по-големи от 1200 , носимоспособността на заваръчните 

шевове следва да се определи чрез изпитване, съгласно EN 1990, приложение D: Проектиране с 
помощта на изпитване. 

Изчислителната носещата способност Fw,Rd на един ъглов заваръчен шев, за 1 cm от неговата 
дължина, се определя чрез израза:  

(E.1)    kN/cm'
.γβ

3/.
M2w

Rdw, ,fa=F u , 

където: 
а – дебелината на ъгловия шев, виж фиг. E.1; 
fu – якостта на опън на стоманата, kN/cm2 ; 
βw – операционен коефициент. Определя се по Таблица E.1; 
γM2 = 1,25 – носимоспособност на заварени съединения или възли, по Таблица 2. 

 
фиг. E.1 - Дебелина на ъглов заваръчен шев 

 
Носещите ъглови заваръчни шевове имат минимална дебелина 3 mm. 
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ТАБЛИЦА E.1 - Стойности на операционния коефициент βw в зависимост от стоманата 
Стомана fu, kN/cm2 βw 

S235 36,0 0,80 
S275 41,0 0,85 
S355 47,0 0,90 
S420 52,0 1,00 

 
При определяне на изчислителната носимоспособност на ъглов заваръчен шев с дълбоко 

проваряване може да се приеме по-голяма дебелина на шева, виж фиг. Е.2, при условие, че чрез 
предварителни изпитвания е доказано, че изискваната дълбочина на проваряване може постоянно 
да се постига с наличната заваръчна техника и персонал. 

 
фиг. E.2 - Дебелина на ъглов заваръчен шев с дълбоко проваряване 

 
Необходимата изчислителна дължина lw на ъглов заваръчен шев може да се определи по 

формулата: 

(E.2)     
Rdw,

Edw,
w F

F
l ≥ , 

където: 
Fw,Ed e изчислителното усилие в заваръчния шев 
Fw,Rd – изчислителната носимоспособност на един ъглов заваръчен шев, за 1 cm от неговата 

дължина. 
 
Като изчислителна дължина lw на ъглов заваръчен шев се приема дължината, за която шевът е с 

пълен размер. Тя може да се приеме равна на цялата дължина на шева, намалена с двукратния 
размер на изчислителната дебелина на шева а. При условие, че шевът е с пълен размер по цялата 
си дължина, включително в началото и в края, не е необходимо да се прави намаляване на 
изчислителната дължина. 

Винаги, когато това е възможно, ъгловите заваръчни шевове в краищата на заваряваните части 
следва да бъдат продължени в пълен размер около края, на разстояние най-малко удвоения размер 
на катета на шева. 

Минималната изчислителна дължина lw на ъглов заваръчен шев е по-голямата стойност от: 

(E.3)     




≥
a
mm

l
.6

30
w  

 
В съединения с голяма дължина, изчислителната носимоспособност на ъглов заваръчен шев 

следва да се намали чрез умножаване с редукционен коефициент β LW, чрез който се отчита 
неравномерното разпределение на напреженията по дължината му. 

В съединения със застъпване, по-дълги от 150.а, редукционният коефициент β LW се приема 
равен на βLW,1 , определен по формулата: 

(E.4)     0,1
.150

.2,02,1
β j

LW,1 ≤
−

=
a

L
, 

където: 
Lj е цялата дължина на припокриване по направление на предаване на усилието. 
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За ъглови заваръчни шевове, по-дълги от 1,7 m, прикрепващи напречни ребра в пълностенни 

елементи, редукционният коефициент β LW може да се приеме равен на β LW,2 , определен чрез 
израза: 

(E.5)     0,1β6,0където,
17

1,1β LW,2
w

LW,2 ≤≤
−

=
l , 

lw  е дължината на ъгловия заваръчен шев, в [m]. 
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