
Избрани детайли от стоманените конструции. 
(съставил: гл.ас. Георги Радославов) 

Тук са дадени едни от основните типове детайли в стоманените конструкции с кратко 

обяснение към тях, където такова е необходимо. Детайли при други видове конструкции 

или неупоменати тук разновидности обсъдете индивидуално с водещият курсовото 

проектиране. 

Възлите са разделени условно на ставни и корави. Ставните възли са тези, които 

допускат завъртане на присъединяваните елементи във възела или просто не го 

възпрепятстват. Завъртането, необходимо да класифицира възела като ставен, съвсем не 

е необходимо да бъде голямо. Една греда с дължина 10м, например, е допустимо да 

провисне в средата под действие на натоварването около 25мм. Представете си какво е 

завъртането на сечението в опората на гредата (ако тя е свободна за завъртане) в момента 

когато гредата с дължина 10000мм е провиснала в средата си с някакви си 25мм – 

позволяването или невъзпрепятстването на това малко завъртане във възела е достатъчно 

този възел да бъде класифициран като ставен. 

Корави са възлите, които не допускат завъртане. В механиката и статиката, това се 

нарича запъване. Частично корави са възли, които под действието на натоварване (а не 

свободно) могат да извършат ограничено завъртане, най-често посредством деформация 

на части от възела. 

В природата идеално ставни и идеално корави възли не съществуват. В строителните 

конструкции всеки възел, дефиниран като ставен или корав, е приет като такъв с известен 

компромис. 

Показаните тук възли имат своите предимства, но не са лишени и от недостатъци. 

Всеки възел има предимства и недостатъци по отношение проектиране, поемане и 

предаване на силите, носимоспособност, деформация, технология за изпълнение, 

удобство за монтаж и други. Няма еднозначно универсално подходящи възли. За всеки 

конкретен случай се търси най-подходящия възел, претегляйки предимствата и 

недостатъците за дадените конкретни условия от проектанта. 

Тук съвсем не са показани всички видове и възможни разновидности на възлите. 
Всъщност, детайлирането е необятна територия, в която проектантът твори според 
собствените виждания, познания и възможности. Уникалните нестандартни детайли се 
прилгат почти толкова често, колкото и стандартните типови такива. 

1. Възли за присъединяване греда – греда. 

1.1.Ставни възли греда – греда. 
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1.2.Корави и частично корави възли греда – греда. 
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2. Възли за присъединяване греда – колона. 

2.1. Ставни възли греда – колона. 
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2.2. Корави и частично корави възли греда – колона. 
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3. Възли за снаждане. 

3.1. Снаждане на колона. 

 

[1]-стр.235 

 

 
[1]-стр.235 

 



 
[3]-стр.51 

 

      
[3]-стр.61 

 

               

[3]-стр.63 - Снаждане със заваръчен шев на колони с I (двойно-Т) напречно сечение 



3.2. Снаждане на греда. 
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[3]-стр.61 - греди с I (двойно-Т) напречно сечение 

 



 

[3]-стр.63 (Снаждане със заваръчен шев на греди с I (двойно-Т) напречно сечение) 

4. Възли за база на колона. 

4.1. Ставни възли за база на колона. 
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4.2. Корави и частично корави възли за база на колона. 
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5. Възли за връзки и обтегачи. 
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