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ПРОСТРАНСТВЕНО УКРЕПЯВАНЕ
1.
•

Обща информация.
Основни принципи на
формообразуване /

конструктивното

композиране

и

конструктивното

/това е коментирано в първите упражнения, но за да изясним работата и въздействията върху
пространствено укрепващите елементи е добре да го повторим/

Конструктивната композиция включва следните основни дейности на проектирането:
изясняване обемно-планировъчното решение на сградата или съоръжението; избор на
целесъобразна конструктивна схема на конструкцията; определяне взаимното разположение на
конструктивните части, конструктивните елементи и начинът на свързване между тях;
пространственото укрепване на цялата конструкция.
Композиционното решение на конструкциите от материали на база дървесина има свои
специфични особености и се подчинява на различни изисквания, съобразени с тяхната структура.
При обемно-планировъчните решения не се налагат специални ограничения за
температурни фуги.
Много често конструкциите от дървесина са съставени от отделни равнинни носещи
конструктивни части, ориентирани в равнината на преобладаващите товари. Прието е тези
конструктивни части да се наричат главни (главни носещи конструкции). Конструктивните
елементи, които поемат непосредствено външните товари и ги предават на главните конструкции
се наричат второстепенни. Конструктивните елементи, които задържат в проектно положение
главните носещи конструкции и осигуряват тяхната съвместна работа се наричат връзки. Връзки
се наричат не само отделни конструктивни елементи, а и равнинните конструктивни части като
цяло, лежаши извън равнината на действие на преобладаващите товари.
Обединените чрез връзки главни носещи конструкции //в сл. напречните рамки//
образуват пространствено-устойчив блок (биконструкция), който е в състояние да поема
произволно насочени товари.
В зависимост от разположението им в сградата равнинните конструкции се делят на
напречни и надлъжни. Според функциите, които изпълняват в цялостната конструкция, те могат
да бъдат носещи и укрепяващи (стабилизиращи).
Главните конструктивни части в сградите от дърво са най-често плътни или прътови
конструкции, разположени във вертикални равнини, тъй като основните въздействия са във
вертикално направление (постоянни въздействия, сняг) // в сл. в напречно направление са приети
рамки, които се състоят от плътни колони и ригел. Вариант е ригела да е ферма (прътова
конструкция), както и колоната може да бъде съставено сечение//.
За пространственото стабилизиране на конструкцията обикновено е достатъчно да бъдат
обединени за съвместна работа само част от главните конструкции, а останалите да бъдат
прикрепени към тях. Тази конструктивна структура позволява конструктивните части и
конструктивните елементи да се конструират, изчисляват и изпълняват поотделно и след това да
се сглобяват на строителната площадка в обща конструкция.
При композиционното решение на дървените конструкции, съставени от равнинни
носещи части се използуват следните конструктивни принципи:
− конструктивният материал да се концентрира във възможния минимален брой
конструктивни части (принцип за концентрация на материала);
− конструктивните елементи да се разполагат по такъв начин, че товарите да се
отвеждат по най-късия път към основите;
− товарите да се разпределят така, че да предизвикат в конструктивните елементи
възможните най-благоприятните разрезни усилия.
В зависимост от предназначението им. връзките се наричат противоветрови,
противоземетръсни, монтажни. укрепителни и т.н. Стремежът е един и същи конструктивен вид
връзки да изпълняват едновременно различни функции.
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Според начина на разположение в пространството, връзките могат да бъдат хоризонтални,
вертикални или наклонени. Често пъти се означават и според своето местоположение, например,
връзки в покривната конструкция, връзки между колоните и т.н.
Връзките, които свързват множество главни носещи конструктивни части (рамки) и са
разположени надлъжно на сградата, се наричат надлъжни връзки.
Начинът на пространственото укрепяване, количеството и видът на връзките които ще се
използуват, зависят от композиционното решение на сградата, видът и размерите на главната
носеща конструкция, монтажните условия и др. За пространственото укрепяване на
конструкциите на Едноотворните едноетажни сгради от равнинен тип се използуват главно
следните три начина:
сдвояване чрез връзки (напречни, вертикални и др.) на главните конструкции,
разположени в краищата на сградата и прикрепване на останалите междинни главни
конструкции към сдвоените главни конструкции, т.е. чрез образуване на
биконструкции - основни пространствено-устойчиви блокове (Фигура 1).
Ако разстоянието между биконструкциите, разположени в краищата на сградата е
повече от 25-30м , трябва да се предвиди и междинна биконструкция;
обединяване по ,двойки на всички главни носещи конструкции“ т.е. общата
конструкция се образува от множество биконструкции (Фигура 2). В този случай,
разходът на материал за връзки е по- голям, но се улеснява монтажът и се избягва
опасността от лавинообразно разрушение на цялата конструкция при авария в една
от главните конструкции;
Образуване на корав диск от надлъжните и напречните хоризонтални (скатни)
връзки в покривната конструкция, който се опират върху напречни и надлъжни
вертикални връзки между колоните - вертикални шайби.

Фигура 1 – Пространствено укрепяване, чрез отделни биконструкции
(отделни пространствено укрепени блокове са означени със сини стрелки)
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Фигура 2 – Пространствено укрепяване, чрез множество биконструкции
(означени със сини стрелки)
•

Анализ на работата на конструкция на сградата

Сградата се състои от напречни рамки ( Ригел = „главна греда“; Колони = „колона от слепена
дървесина“ / по ос А/ и „стоманобетонна или стоманена колона“ /по ос В/ и укрепващи връзки.

Рамките поемат натоварванията, които са в тяхната равнина - вертикалните въздействия
от покрива, които чрез покривната обшивка и столиците се предават на главните греди, както и
вятъра, който действа в тази равнина (по фасадните повърхности или по покрива) – Фигура 3.

Фигура 3 – Напречната рамка (ориентирана по „късия“ размер на сградата)
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Извън равнината си рамките са свързани ставно както с фундаментите така и с
другите надлъжни елементи (разпънки) – фигура 5. Ако между рамките няма допълнителни
елементи, конструкцията в надлъжно направление е механизъм, и най-малкото въздействие в
това направление би довело до разрущение /може да се направи аналогия с плочките домино,
които в равнината си могат да поемат товар, но ако се приложи сила в другото направление – те
падат/.

Фигура 4 – Сградата в надлъжно направление – ако няма връзки е механизъм

Фигура 5 – Сграда с няколко пространствено укрепени блока

Един пространствен блок би бил достатъчен ако надлъжните елементи са
безкрайно корави и връзката между тях и главните равнинни конструкции е също
безкрайно корава.
Връзките между главните равнинни конструкции и надлъжните елементи
при дървените конструкции са много податливи и затова максималното
допустимо разстояние между два пространствени блока е 20 – 25 метра.
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Диагоналите се поставят по два във всяко поле (кръстосани), за да може да се конструират
така, че да работят само на опън. Този от тях, който би трябвало да е натиснат се изключва от
работа и остава да работи само един – опънатият. Това се постига като диагоналите се изготвят
от стомана с кръгло напречно сечение (армировъчни пръти) или от стоманени въжета. При тези
елементи (стоманените пръти, оразмерени на опън) стройността е много висока и реално нямат
носимоспособност за натисково усилие. Чрез този начин на приемане на сеченията на
елементите постигаме решение, което е статически определимо, и гарантираме, че винаги един
от елементите ще е опънат.
В курсовия проект обект на разглеждане и оразмеряване е хоризонталната укрепяваща
връзка в крайно междуосие.
2.

Статическа схема, напречни сечения и материали на отделните елементи.

Фигура 6 – Обща схема на сградата с означение на разглежданата укрепяваща връзка
Връзката, която
разглеждаме

Детайл, показан
на фигура 13

R2

R1

W

W1

Фигура 7 – „Път на силите“
(опорните реакции на фасадните колони при фундаментите не са показани на всички колони)
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Подробно ще разгледаме хоризонталната укрепяваща връзка в едно от крайните
междуосия на сградата.
Статическата схема на тази връзка е ферма, която се състои от пояси (главните греди),
вертикали (разпънки) и диагонали. Всяко поле има по 2 диагонала, но с приетите сечения за
диагоналите ще гарантираме, че усилие ще поема само този, който е натоварен на опън. В
статическата схема поставяме само по 1 диагонал в поле. Оставяме диагонала, който при
посоката на въздействие, която разглеждаме ще е с опънно усилие – виж фигура 8.
Сечения на елемените:
- Вертикали (разпънки) – елементи от монолитна дървесина;
- Диагонали – стоманени въжета или стоманени пръти (с голяма стройност).
Опорите на разглежданата хоризонтална укрепяваща връзка са вертикалните връзки в
същото междуосие.
Натоварването от вятър (в надлъжно на сградата направление) се предава във възлите на
фермате от фасадните колони.

?

натиск

сините –

червените

– опън;

отговор-

верният

„кой диагонал е на опън и
кой на натиск при това
натоварване?“

Фигура 8

Фигура 9 – Статическа схема на връзката
(разстоянието „е“ е разстоянието между фасадните колони)
Отвора на фермата (на укрепяващата връзка) е L. Височината на фермата е разстоянието
между първите две цифрови оси от сградата, съответно е В или 0,8 В.
За коректно определяне на геометрията на хоризонталната укрепяваща връзка вижте
чертеж „План пространствено укрепяване по горно ниво на главната греда“.
3.

Натоварване

Натоварванията, които хоризонталната укрепяваща връзка трябва да поеме са:
- вятър, който действа надлъжно на сграда
- допълнителен условен товар
Тези усилия зависят от началните несъвършенства във всеки елемент. Този товар е
следствие укрепващата функция. Когато укрепвания елемент (в сл. главната греда) се „опита“ да
загуби устойчивост, той се „опира“ в елементите от укрепаващата система, и предизвиква
допълнителни натоварвания върху тази система.
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3.1. Натоварване от надлъжен вятър
Натоварването от вятър върху челната (напречната) фасада от ограждането (фасадните
панели) се предава на фасадните колони, а те го предават на фундаментите и на хоризонталната
връзка в покрива.
Фасадните колони са опряни ставно към фундамента и към хоризонталната връзка.
Следователно товарната площ за връзката ще е горната половина от челната фасада – фигура 10.

Фигура 10 – Товарната площ за вертикалната връзка

Фигура 11 – Определяне на височината на фасадните колони H wf
/ за едноскатни главни греди – аналогично, най-високата фасадна колона ще е в крайна ос, а не в билото)

Широчината на товарната ивица се променя, защото имаме промяна на височината на
фасадата/ фасадните колони са с различна височина.
Височината на фасадните колони се определя по фигура 11 , а именно:
- Фасадните колони са дървени и стъпват на фундаменти, чийто горен ръб е на
кота +0,20.
- Горния ръб на фасадните колони се приема на 200mm над нивото на дъсчената
обшивка.
За опростяване на изчисленията нататък може да се приеме средна височина на
фасадните колони. В следващите формули е прета средната височина да е означена като H wf
H wf =

H wf (min) + H wf (max)
2

[ m]

В предходната тема (за „Колона“ от слепена дървесина) подробно е разгледано
натоварването от вятър върху сградата.
ce (z) – коефициент на изложение – със стойността, която е определена в тема
„колона“ // сградата е на същото място (категория на терена) и със същата базова височина ze.
cdir = 1,0
cseason = 1,0

– фактор на посоката;
– фактор, отчитащ годишния сезон;
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Коефициенти за вътрешно и външно налягане
За конкретния случай, който разглеждаме стойностите са:
- коеф. за външно налягане C pe ,10 = + 0,8
Стойността на cpe,10 е положителна и действа към външната повърхност.
коеф. за вътрешно налягане C pi = − 0,3
Стойността на cpi е отрицателна и действа от външната повърхност към вътрешността на
помещението т.е. посоката съвпада с посоката на външното налягане.
-

Характеристичната стойност на равномерно разпределеното натоварване от вятър върху
връзката се определя от израза:
H wf
w5,k = qb ,0 × cseason × cdir × ( c pe ,10 + c pi ) × Ce ( z ) ×
[kN / m]
2
// ! C pe ,10 = + 0,8 и C pi = − 0,3 трябва да се вземат с абсолютни стойности, защото
посоката на действие и на двете натоварвания е една и съща.
3.2. Допълнителен условен товар

Допълнителен условен товар qd в напречно направление на гредата, виж Фигура 12 може
да бъде определена по формулата:
n × Nd
qd = k l ×
, [kN / m]
k f ,3 × L
където n e броят на укрепяваните елементи (греди);
N d – осредненият изчислителен осов натиск в елемента ;
k f ,3 е коефициент на изменчивост за носимоспособност на пространствено укрепване.
Според БДС EN 1995-1-1/NA коефициентът k f ,3 = 30 .
L – подпорното разстояние на гредата, виж Фиг. 1.1.
1

kl = min  15 , където L е в метри

 L
Броят на укрепяваните греди от съответната връзка може да се определи приблизително от
следния израз (виж и фигура 12):
общ брой главни греди
Броят на укрепяваните греди =
брой пространствени блокове

Фигура 12 – „План пространствено укрепяване“ с показани биконструкци и укрепявани елементи
/в конкретния сл. - 3 биконструкции и 10 укрепявани греди/
8

УАСГ, Строителен факултет, катедра МДПК - курсов проект по КДКК
При греда на две опори с правоъгълно напречно сечение, натисковото усилие N d може да
бъде определено по следната приблизителна формула:
M d ( xcrit )
2
Nd ≈ ×
× (1 − kcrit ) , [ kN ]
2
3
× h( xcrit )
3
където M d ( xcrit ) e изчилителната стойност на огъващия момент от вертикални товари,
определен за критичното ѝ сечение, виж тема „Главна греда“;
h( xcrit ) – височината на главната греда в критичното сечение виж тема „Главна греда“;
kcrit – коефициент за загуба на обща устойчивост. Изчислява се при предпоставка за
неукрепена греда ! l ef = L ! ; // не е стойността, която сте определили при оразмерителните
проверки на Главната греда.

kcrit


1

= 1,56 − 0,75 × λrel ,m

 1 2
 λrel ,m

за λrel ,m ≤ 0,75
за 0,75 < λrel ,m ≤ 1, 4 ,
за 1, 4 < λrel ,m

където

λrel ,m =

f m ,k

σ m ,crit

σ m ,crit – критичното натисково напрежение за загуба на обща устойчивост на гредата. За
греди от иглолистен дървен материал с правоъгълно сечение, σ m ,crit може да се определи по
формулата:
0, 78 × bг2
σ m ,crit =
× E0,05 , [kN ]
h( xcrit ) × l ef
bг – широчината на главната греда;
h( xcrit ) – височината на главната греда в критичното сечение;
l ef – ефективната дължина на гредата, в сл. трябва да се приеме, че гредата не е укрепена

по дължината, т.е. l ef = L !!!
E0,05 – стойност на модула на линейни деформации с 5 % вероятност за неблагоприятно
отклонение.

4.

Изчислителни ситуации

Q = q .e

 w5,d
q= 
qd + 0,5.w5, d

ако

qd ≤ 0,5.w5,d

ако

qd > 0,5.w5,d
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5.

Разрезни усилия

6.

Оразмерителни проверки

6.1. Диагонали - стоманени пръти с плътно напречно сечение
Диагоналите ще се изпълнят от стомана клас S235.
Характеристики на стоманата:
f u = 360 MPa = 36, 0 kN / cm2 – Якост на опън

f y = 235 MPa = 23,5 kN / cm 2 – Граница на провлачане

γ M 0 = 1,1

– коефициент за сигурност, на брутно сечени (без отслабвания)

За избраното напречно сечение трябва да се докаже

N
≤1
N t , Rd
където
N – изчислителното усилие в пръта (диагонала) ; N = D1
10
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N

N

- изчислителна носимоспособност на брутното сечение за избрания стоманен прът

t , Rd

t , Rd

= 0,9. AD .

fy

γM0

AD – площ на напречното сечение
Характеристики на стоманени пръти
Диаметър
Площ на напречното
сечение, A [cm2]

14

16

18

20

22

24

27

1,54

2,01

2,55

3,14

3,80

4,52

5,72

Стъпки:
-

Избор на диаметър

-

Определяне на N

-

Проверка

t , Rd

N
≤1
N t , Rd

/ проверката трябва да бъде в границите (0,6 – 0,9) < 1

6.2. Вертикали - квадратно сечение от монолитна дървесина клас C 24
Вертикалите от връзката (разпънките) са натоварени на натиск.
Тези елементи са ставно свързани с гредите.
При елементи на натиск, които са с еднаква ефективна (изкълчвателна) дължина спрямо
двете главни оси на напречното сечение най-добре е елемента да е с квадратно напречно
сечение / кръгло напречно сечение също е възможно/.
Приема се квадратно напречно сечение с размер b1
//стандартни сечения - виж таблици на стр. 110 от
Ръководството
lef , y = lef , z = .......
Iy

i y = iz =

λ y = λz =

A

λrel , y =

λy
π

σ c ,0,d =

V1
A

// B или 0,8 В

lef , y
iy

f c ,0,k
E0,05
kmod = 0,9

Оразмерителната проверка за доказване на приетото сечение при λrel , y > 0,3 е

σ c ,0,d
kcy f c ,0,d

≤1

, където kcy =

1

ky + k − λ
2
y

2
rel , y

(

2
, k y = 0,5 1 + β c ( λrel , y − 0, 3) + λrel
,y

)

βc = 0,2 за монолитна дървесина
11
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Главна греда

диагонал

вертикал

Фигура 13 – Общ вид на връзката на главната греда с разпънките и диагоналите, означен на
фигура 7
6.3. Оразмеряване на снаждането на вертикала (разпънката) към стоманената
планка
Връзката между стоманената планка и вертикала ще се осъществи чрез врязване на
стоманената планка във средата на дървения елемент.
Усилиято от вертикала, за което трябва да оразмерим съединителните средства е V1 .
В зависимост от диаметъра на болта трябва да се определят минималните разстояния от
отворите на болтовете от край и до ръба на вертикала. ( не винаги може 2 болта да се разположат
както е показано на фигура 13)

Фигура 14 – Минимални разстояния за разполагане на болтовете в края на разпънката
Оразмерителните формули и подробни обяснения за оразмеряване на снаждане чрез
болтове и стоманени планки е дадено в темата „снаждане на столица“.

Стоманена планка с дебелина t2 – 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm
b −t
t1 = 1 2
2
12
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при стоманена плоча в средата
Fv ,Rk = fh,1,k t1 d

(f)


 Fax ,Rk
4 M y ,Rk
+
Fv ,Rk = fh,1,k t1 d  2 +
−
1
4
fh,1,k d t12


F
Fv ,Rk = 2,3 M y ,Rk fh,1,k d + ax,Rk
4

(g)
(h)

Характеристичната стойност на якостта на смачкване на дървесината за болтове с
диаметър d < 30mm:
fh,0,k = 0,082 ρk (1 − 0,01d )
N / mm 2
/ силата, която предаваме е успоредна на влакната на дървесината на вертикала/

Характеристичната стойност на пластичния момент за болтове се приема:
M y ,Rk = 0,3 fu,k d 2,6

Използвани означения:
d – диаметър на съединителя в mm;
ti – дебелина на съответния дървен елемент;
ρk – характеристична обемна плътност в kg/m³;
f h,i,k – характериситична якост на местно смачкване в дървен елемент i;
α – ъгъл между силата и направлението на влакната;
Fax,Rk – е характеристична носимоспособност на изтръгване на свързващия елемент;
My,Rk – e характеристична стойност на пластичния момент в Nmm;
Изчислителна носимоспособност за 1 срез Fv ,Rd =

Fv ,Rk ,min

γM

kmod

Брой необходими болтове
V1
n=
n1 . Fv , Rd
n1 =2 - срезност на болта
Детайла трябва да се изчертае в мащаб М 1:5 или М 1:10 – виж следващите фигури.

Фигура 14 – „Разглобен“ детайл
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Фигура 15 – Детайл на вертикална укрепяваща връзка [5]
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Чертеж на детайл
Трябва да се покажат на един чертеж
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М 1:10
или
М1:5
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