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АНОТАЦИЯ 

 

 Разглежда се проектирането и конструирането на безгредовa безкапи-

телна стоманобетонна плоча. Отчетени са особеностите при изчисляването 

им с използване на съвременни изчислителни софтуерни продукти по метод 

на крайните елементи. Спазени са изискванията на конструктивната система 

Еврокодове. 

Методическите указания са насочени към студентите от IV курс по 

дисциплината „Стоманобетонни конструкции” на специалността „Строител-

ство на сгради и съоръжения” на Строителния факултет на УАСГ, но могат 

да се ползват и от проектантите в конструктивната практика. 
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I. Проектиране на гладка безгредова плоча по 

метода на крайните елементи (МКЕ) 

1. Общи изисквания 

1.1. Противопожарни изисквания 

В [4] се дават препоръките за избор на категория на конструкцията по устойчи-

вост на пожарни въздействия. Въз основа на тази категория се приема минималната 

дебелина на плочата hf и разстоянието
 
a oт центъра на тежестта на най-външните 

армировъчни пръти до външната бетонна повърхност, за целта може да се ползва и 

Таблица I.1, взета от [4].  

Таблица I.1. Минимални размери, съгласно изискванията за пожароустойчивост 

 

Съгласно действащата у нас Наредба №Iз-1971, актуализирана през 2018 г., за 

„Строително–технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар”, разглежданата конструкция е с клас по функционална пожарна опасност 

Ф1.2 и изисквания на II степен на огнеустойчивост, ако е гарантирано осигуряване 

на автоматична пожарогасителна инсталация на площ до 2000 m2. Следователно 

необходимата минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи се прие-

ма: за колони R120, за стоманобетонни стени REI120; за плочи и стълбищни рамена 

– REI60. Като R е критерий за носимоспособност; E е критерий за непроницаемост 

а I е критерий за изолираща способност. Числото показва периодите в min, които 

съответния елемент трябва да издържа на въздействие на огън.  

Следователно за разглежданата етажна плоча (фигура I.1) минималната ѝ дебе-

лина, съгласно изискванията за категория пожароустойчивост REI60 е hf = 180 mm, 

a разстоянието от центъра на тежестта на най-външните армировъчни пръти до 

външната бетонна повърхност – а = 15 mm, което е по-малко от изискваното от [1].  

1.2. Приблизително определяне дебелината на плочата – hf 

Приетата минимална дебелина на плочата трябва да бъде съобразена освен с 

изискванията за пожароустойчивост, така и с максималните осови разстояния 

между опорите. 

В общия случай определящ параметър за дебелината на безгредовите плочи е 

изискването за осигуряване на провисванията. Недопустимите деформации могат 

да причинят сериозни повреди, както и компрометиране на архитектурните довър-

шителни работи.  

Ориентировъчно полезната височина на плочата може да бъде приета в следни-

те граници: 

 max
40

1

30

1
ld 







= , (I.1) 

където lmax е максималното осово разстояние между опорите. 

Ориентировъчната дебелина на плочите се получава като към полезната висо-

чина се добавят от 25 до 35 mm, които представляват разстоянието от центъра на 

тежестта на най-външните армировъчни пръти до външната бетонна повърхност. 

За плочи, в които е необходимо поставянето на напречна армировка по изчис-

ление, минималната дебелина се приема 200 mm. 
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фигура I.1. Кофражен план етажна плоча 

1.3. Полезна височина на плочата 

Строителните конструкции за жилищни и обществени сгради работят в клас 

ХС1 по въздействие на околната среда и клас S4 при 50 години проектно-

експлоатационен срок. При елементи с геометрия на плочи класът на конструкция-

та може да се намали с 1 и да се приеме S3. 

Номиналното бетонно покритие на опънната армировка cnom  е: 

 devnom ccc += min , (I.2) 

където: 

– cmin  е минималното бетонно покритие на армировката, което при диаметър на 

армировъчните пръти mm10 и за клас на конструкцията S3 и клас на околната 

среда  ХС1 e =minc ; 
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– Δcdev  е допустимото отклонение по време на изпълнение, което съгласно [1] 

се приема mm10= devc . Допуска се това отклонение да се приеме и в границите 

mm5mm10  devc при условие, че изпълнението на елементите е обхванато от 

система за управление на качеството, в която наблюдението включва измервания на 

бетонното покритие. 

 
фигура I.2. Полезни височини за носещата долна армировка 

Следователно полезната височина на армировката се приема (фигура I.2): 

– по направление на по-големите междуосия – [mm]5,01 −−= nomf chd ; 

– по направление на по-малките междуосия – [mm]12 −= dd . 

За първоначалното определяне на полезната височина за долна армировка се за-

лага диаметър на армировъчните пръти )12(10 , а за горна армировка – )20(18 . 

1.4. Използвани материали 

Минималният клас бетон е С20/25. Препоръчва се за безгредови безкапителни 

плочи да се приеме С25/30 или по-висок. 

Армировъчната стомана се избира клас В420 или В500. 

Изчислителните характеристики на материалите са: 

– изчислителна цилиндрична якост на натиск на бетона на 28-ия ден:  

 [MPa]50,10,1 ckcckcccd fff ==  ; (I.3) 

– изчислителна граница на провлачане на стоманата за надлъжна армировка:  

 [MPa]15,1yksykyd fff ==  ; (I.4) 

– изчислителна граница на провлачане на стоманата за напречна армировка при 

приет коефициент v1 = 0,6 за редукция на якостта на бетона на натиск е:  

 [MPa]8,0 ywkywd ff = , (I.5) 

където: 

–  αсс е коефициент, отчитащ дълговременните ефекти върху якостта на натиск 

на бетона и неблагоприятните ефекти, породени от начина на прилагане на нато-

варването. Съгласно NA на [1], при проверките за носимоспособност на нормални-

те сечения на вертикални или на наклонени елементи, изпълнявани по монолитен 

способ, стойността на коефициента αсс се приема 0,85. Във всички останали случаи 

αсс = 1,0; 

–  γc и γs са частни коефициенти, съответно за бетона и армировъчната стомана; 

– fck, fyk и fywk са характеристични стойности, съответно на якостта на натиск на 

бетона, на границата на провлачване на надлъжната и на напречната армировки.  

2. Статическа схема 

Безгредовата безкапителна подова конструкция е гладка непрекъсната плоча, 

която обикновено се приема свободно подпряна върху колоните и стоманобетонни-

те стени. Изследването на плочата се провежда по метода на крайните елементи 

чрез специализиран програмен продукт, например SAP2000. В местата на опиране-

то на плочата върху колоните и стоманобетонните стени се въвеждат точкови 

опори, а за моделиране коравината на стените се въвеждат прътови елементи с 

размери на напречното сечение, както следва: широчина - равна на широчината на 

стените и височина - равна на етажната височина. 

Плочата се моделира по осовите размери между опорите, като конзолните изли-

зания по оси Г, 1 и 6 се пренебрегват. 

3. Натоварване 

Действащото върху плочата натоварване се определя за 1m2 като се включват 

постоянно действащите (собствено тегло, архитектурни настилки, тавански мазил-
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ки, окачен таван) и временните товари (полезен товар, товар от сняг за покривна 

плоча, натоварване от леки преградни зидове). Натоварването е с равномерно 

разпределен товар от постоянни и променливи (експлоатационни) товари и с ивич-

ни товари от вътрешни тежки преградни зидове (при наличието на такива). 

При определяне на действащите товари се спазват изискванията на [3] за въз-

действията върху строителните конструкции. В тях и в националните им приложе-

ния са дадени средните обемни тегла на строителните материали, които се умножа-

ват по проектните геометрични размери и се получават характеристичните 

стойности на постоянните товари – Таблица I.2.  

Таблица I.2. Характеристичен равномерно разпределен постоянен товар 

 

За вертикалните експлоатационни товари директно се отчитат техните характе-

ристични стойности в зависимост от категорията на помещенията в [3], освен ако в 

заданието от инвеститора не са зададени по-високи стойности. Към тях се добавят 

товарите от леките преградни зидове поради възможността от променливо разпо-

ложение върху плочата. Вертикалното равномерно разпределено характеристично 

експлоатационно (променливо) натоварване се означава qk. 

Необходимо е да се отчете и натоварването от архитектурното решение за фа-

садите на сградата. В случай на окачена фасада постоянното натоварване е линейно 

gk,f и се въвежда по контура на моделираната плоча. За отчитането му в изчисли-

телния модел се въвеждат прътови елементи тип „none” и се товарят с линейно 

равномерно разпределения товар. Обемното тегло на окачената фасада се приема 

1,0÷1,5 kN/m2 и се умножава по етажната височина Hfl. В случай на тухлена зидария 

се отчита типа на зидарията, наличието на мазилка по нея, архитектурни облицовки 

и др. както и наличието на отвори в нея. То може да бъде с различна интензивност 

в зоната на плътните участъци и в зоната на остъкляването или да бъде въведено с 

еквивалентна стойност за съответното фасадно ограждане. 

Към товара от фасадното ограждане се добавя постоянния товар от конзолните 

участъци от крайните оси до контура на плочата. Аналогично се въвежда и равно-

мерно разпределеното линейно натоварване от експлоатационните товари, дейст-

ващи върху тези конзолни участъци. 

За отчитане натоварването от стълбищните рамена е необходимо определяне на 

реакцията в опората, на нивото на етажната плоча, при приета статическа схема на 

стълбищното рамо „еквивалентна греда на две опори“. На фигура I.3 е показано 

примерно решение за стълбищните рамена, като са конструирани зони на концент-

рация на армировка в зоната на междинната площадка и етажната плоча. За опрос-

тяване на изчислението се приема идеализирана статическа схема като хоризонтал-

на, а не наклонена „греда на две опори“. 

Вътрешните плътни преградни зидове (при наличието на такива) се моделират 

също като ивичен равномерно разпределен товар – kN/m′, като се пренебрегват 

отворите за врати и се отчита променливата дебелина на преградната зидария. 

Необходимо е мрежата от крайни елементи да е конструирана така, че да минава 

през осите на тези зидове. 

При външна тухлена зидария се отчита  вида на архитектурния финиш на фаса-

дата, както и наличието на отвори за прозорци, като се използва съответното ли-

нейно натоварване или еквивалентно такова, отчитащо зоните с плътна зидария и с 

отвори за прозорци. 

В случаите, когато има участъци с различно постоянно или променливо нато-

варване е необходимо възлите на крайните елементи да съвпадат с местата на 

промяна на натоварването. 
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4. Статическо решение 

За статическото изчисляване на безгредовата гладка плоча се използва метода 

на крайните елементи. За контур на плочата се приемат осите на крайните верти-

кални елементи, а за да се отчетат реалните размери на плочата се добавят допъл-

нителни ивични товари по контурa. Удобно е в програмния продукт да се въвеждат 

характеристичните стойности на постоянните и експлоатационните товари, които 

впоследствие се комбинират със съответните частни коефициенти за натоварване и 

коефициенти за съчетание.  

Допустимо е, когато отношението на характеристичните експлоатационни към 

постоянни товари е по-малко или равно на 0,75, т.е. qk /gk ≤ 0,75, плочата да се 

изследва с пълно натоварване във всички полета. В противен случай моментите в 

полето и над колоните трябва да се увеличат, за да се отчетат ефектите от различ-

ните комбинации. Съгласно NA на [1] това може да се постигне, като се използват 

следните опростени товарни комбинации – фигура I.4: 

– всички полета са натоварени с пълен характеристичен товар (gk + qk); 

– поле или ивица от съседни полета са натоварени с пълен характеристичен то-

вар (gk + qk), а останалите полета са само с постоянен характеристичен товар (gk). 

 
фигура I.3. Характеристична реакция от стълбищно рамо и междинна площадка 

При пълно натоварване се въвеждат две товарни състояния – DEAD (за посто-

янни товари) и LIVE (за променливи) – фигура I.5. В противен случай се въвеждат 

различните товарни състояния за променливите товари LIVE 1, LIVE 2, …, LIVE 5 и 
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впоследствие се прави обвивка (Envelope) на тези товарни състояния в едно, което 

се означава като LIVE. 

 
фигура I.4. Опростени товарни комбинации при действащо  

голямо променливо натоварване 

Разглеждат се две товарни комбинации като се използват съответните частни 

коефициенти за натоварване γG и γQ, както и коефициента за квази-постоянна ком-

бинация ψ2, който се отчита за съответната категория помещения съгласно [3]: 

– квази-постоянна товарна комбинация:  

 LIVEDEADLIVEDEADpermanentQuasi QG .0,1..0,1 22  +=+=− ; (I.6) 

– изчислителна товарна комбинация: 

 LIVEDEADLIVEDEADDesign QG .50,1.35,1 +=+=  ; (I.7) 

където: 

– DEAD са приложените сумарни характеристични постоянни товари върху 

плочата (равномерно разпределени, ивични и концентрични товари);  

– LIVE e приложеното сумарно променливо натоварване. 

 
фигура I.5. Статическа схема на плочата и характеристични товари  

От решението на плочата се получават диаграмите на действащите огъващи 

моменти Mx = M11 и My = M22, както и на усукващите моменти M12 за изчислителна-

та товарна комбинация. С тях се оразмерява плочата за крайни гранични състояния, 

а за проверка на действащите провисвания се използва квази-постоянната товарна 

комбинация. 
При натоварване на плочата само с пълно натоварване се налага действащите 

положителни моменти да се завишат с 15%, съгласно NA на [1]. За целта е удобно 

да се въведе нова товарна комбинация – 1,15.DESIGN. 
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5. Оразмеряване на огъване 

Разглежда се правоъгълно сечение с ширина b = 1000 mm. Приема се правоъ-

гълна диаграма на натисковите напрежения в бетона. Армировката първи ред е по 

направление на по-големите междуосия (или по-големите огъващи моменти). 

5.1. Оразмеряване на необходимата долна армировка в плочата 

Избира се една основна мрежа, която покрива изискването за минимален кое-

фициент на армиране и основната част от действащите положителни моменти. За 

площта на напречното ѝ сечение As,bas трябва да бъде изпълнено условието: 

   1minmin,,1 0013,0;26,0max bdffbdAA ykctmjsbass ==  , (I.8) 

където: 

– d1 e по-голямата полезна височина на плочата;  

– fctm e средната стойност на якост на осов опън на бетон, която за бетон с клас ≤ 

С50/60 се определя по формулата: 

 [MPa]30,0 3 2
ckctm ff = , (I.9) 

– fyk e характеристичната граница на провлачване на армировката. 

За удобство стъпката на основната мрежа се приема 200 mm. В противен случай  

максималното осово разстояние между прътите е 2hf ≤ 250 mm, където hf e дебели-

ната на плочата.  

След приемане диаметъра и стъпката на основната мрежа се определя огъващия 

момент, който се поема от нея: 

 [kNm]5,0
,1

2,1, 












−=

cd

bassyd
bassydbasEd

bf

Af
dAfM . (I.10) 

където d2 e по-малката полезна височина на плочата.  

В зоната между опорите във всяко едно направление се отчита един осреднен 

по абсолютна стойност усукващ момент M12. За определяне площта на напречното 

сечение на необходимите усилители е необходимо в програмния продукт да се 

зададе диапазон за визуализиране на огъващите моменти в плочата. За всяко нап-

равление се задава минимална стойност за огъващите моменти 12, MM basEd −  и 

максимална – близка до действащия максимален момент в плочата в съответното 

направление. Така се получават само зоните от плочата, в които е необходимо в 

съответното направление да бъдат поставени усилители. 

Площта на напречното сечение на усилителите се получава за сумарния макси-

мален момент от огъване и усукване за съответната зона: 

– в направление X: ( )1211, max MMM XEd += ; 

– в направление Y: ( )1222, max MMM YEd += . 

Процедурата за определяне площта на напречното сечение на усилителите в съ-

ответната зона е следната: 

1) Определя се коефициента:  

2,

jcd

Ed
EdM

bdf

M
= , 

където: 

– MEd e определеният максимален сумарен момент в зоната MЕd,X или МEd,Y;  

– b = 1000 mm е избраната широчина на напречното сечение за определяне 

площта на напречно сечение на армировката;  

– dj e съответната полезна височина на плочата; 

2) Проверява се условието 295,0,, = balMEdM   и ако не е изпълнено се 

увеличава приетата дебелина на плочата; 

3) Определя се относителната височина на натисковата зона: 

( )EdMjdx ,21125,1  −−== ; 
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4) Определя се необходимата площ на опънната армировка от: 

j
yd

cd
js bd

f

f
A 8,0,1 = [mm2/mʹ]; 

5) Сравнява се получената армировка с максимално допустимата, като провер-

ката е чисто теоретична, тъй като в плочестите елементи не могат да се достигнат 

стойностите на максималния коефициент на армиране: 

jsjs AbdA ,1max,1 04,0 = . 

Ако се получи армировка по-голяма от максималната се увеличава дебелината 

на плочата, класа на бетона или този на армировъчната стомана; 

 
фигура I.6. Определяне на дължината на усилителите за долна армировка 

 и зоната, в която се поставят 

6) Определя се площта на напречното сечение на усилителите: 

]mm[ 2
,1,1,1 bassjsadds AAA −= . 

Стъпката на усилителите е удобно да се приеме кратна на тази на основната 

мрежа – същата, два пъти по-голяма или два пъти по-малка. 

Максималният диаметър на армировъчните пръти е препоръчително да е  0,1hf 

и не по-голям от приетото номинално бетонно покритие. 

Дължината на усилителите и зоната, в която се поставят, се определя съгласно 

фигура I.6. Необходимо е дължината на зоната също да се приеме кратна на стъпка-

та на усилителите и да се съобрази със стъпката на основната мрежа. Също така 

дължината на усилите се закръглява на 0 или 5 cm. 

5.2. Оразмеряване на необходимата горна армировка в плочата 

 
фигура I.7. Редукция на отрицателните моменти над точковите опори 
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За оразмеряване на необходимата горна армировка над опорите първоначално 

се прави редукция на получените максимални моменти над точковите опори, пора-

ди особеностите им в метода на крайните елементи. Тук също трябва да се отчетат 

и действащите усукващи моменти, като те се изваждат по абсолютна стойност от 

отрицателните моменти над опорите. Полученият сумарен максимален отрицателен 

момент се намалява с до 30%, като е необходимо и максималната дължина на реду-

цираната зона от моментите да не е по-голяма от по-малката стойност от дебелина-

та на плочата hf и 0,7 m – фигура I.7. Проверката за дължината на зоната на редук-

ция е възможно да се извърши директно в програмния продукт като се използва 

диапазон за визуализиране на огъващите моменти в плочата с долна граница реду-

цирания момент и горна – максималния за разглежданата опора. 

Възможно е използването и на сумарния максимален ръбов огъващ момент, ка-

то се отчетат реалните размери на напречното сечение на опората и се отчете от 

програмния продукт съответната стойност. 

 
фигура I.8. Определяне на дължината на усилителите за горна армировка 

и зоната, в която се поставят 

След което процедурата е аналогична на тази при оразмеряване на долната ар-

мировка, но основната мрежа се избира различна, в отделните зони над опорите, 

като трябва да поема около 40 до 60%  от максималните отрицателни оразмерител-

ни моменти. Целта е да няма значителна разлика между диаметъра на основната 

мрежа и този на усилителите, поемащи един и същ момент. Дължината на прътите 

от основната мрежа се избира по-голяма или равна на 0,3l, където l e по-големия 

осов размер между двете съседни на опорите полета – фигура I.8. 

За да е допустимо включването на цялата горна армировка над опорите в про-

верката за продънване е необходимо минималната им дължина да е не по-малка от 

размера на опората в съответното направление плюс шест пъти полезната височина 

плюс два пъти дължината на закотвяне, увеличена с опънното отместване, т.е. c1(2) + 

+ 6dj + 2(lbd + al). 

В средните участъци от плочите основната горна армировка се избира така, че 

да покрие минималния коефициент на армиране. Дължината на снаждане на тази 

армировка с основната мрежа над опорите се избира равна на необходимата дъл-

жина на снаждане за съответния диаметър на армировката от основната мрежа. 
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Практическото изискване е разликата между диаметъра на основната мрежа и 

този на усилителите да е през не повече от един диаметър, тъй като и двата пръта 

поемат един и същи огъващ момент и трябва да работят съвместно. Това изискване 

е характерно за конструктивната практика в България, но не е посочено в [1]. 

6. Проверка на провисване 

В [1] са дадени два алтернативни метода за проверка на провисването – чрез ог-

раничаване на отношението l/d (индиректен метод) или чрез определяне на теоре-

тичното провисване. По индиректния метод може да се провери приблизително 

провисването на плочата само между две опори. За получаване на провисването в 

средата на полето трябва да се спазва процедурата показана на фигура I.9. Това 

провисване обикновено не е меродавно, тъй като граничната му стойност се приема 

1/250 от диагоналния отвор. 

 
фигура I.9. Определяне на провисването по индиректния метод за среда на поле 

На фигура I.10 е показана процедурата по индиректният метод за проверка на 

граничното отношение l/d, което гарантира, че провисването ще бъде по-малко от 

1/250 от осовия отвор между опорите. Проверката е приблизителна и твърде кон-

сервативна.   

 
фигура I.10. Блок схема за индиректен метод за проверка на провисването чрез  

ограничаване на отношението l/d 
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Полезната височина се приема тази в съответното направление – dj.  

Коефициентът на армиране в разглежданата зона е  

 ( ) ckjprovs fbdA 10,0100 0,1 == 
 , (I.11) 

където As1,prov е действително вложената армировка между разглежданите опори, 

определена за ивица с широчина b = 1,0 m. 

Въведеното ограничение As1,prov ≤ 1,3As1,req е препоръчително и се отнася за 

площта на армировката, която се включва в проверката за провисване, а не е огра-

ничение за площта на необходимата армировка за поемане на огъващите моменти. 

Ориентировъчно провисването на плочата може да се провери и като се използ-

ват получените максимални стойности на еластичното провисване при квази-

постоянна товарна комбинация от модела, като се умножат по осреднен коефици-

ент k = 4,0÷5,0 с който се отчита еласто-пластичното поведение и напукването на 

плочата: 

 250lfkff admk = . (I.12) 

7. Проверка на продънване 

Срязващите напрежения при продънване във всяко разглеждано критично сече-

ние са: 

 ( )miEdEd duVv = , (I.13) 

където: 

– ui е периметър на разглежданото сечение,  

– dm e средната полезна височина на плочата – ( )215,0 dddm += . 

При укрепена конструктивна система, каквато е стенната, коефициентът β отчи-

та несиметричното разпределение на напреженията в сеченията от нерегулярност на 

конструкцията и влиянието на неуравновесени огъващи моменти от двете страни на 

опората. В този случай при приблизително еднакви осови размери между опорите (с 

разлика на по-голяма от 25%) стойностите на коефициента β се допуска да се приемат 

равни на дадените на фигура I.11. 

 
фигура I.11.  Препоръчителни стойности на коефициента β 

Изчислителната стойност на продънващата напречна сила VEd е опорната реак-

ция в точковите опори при изчислително товарно състояние. За колоните тя може 

да се получи директно от изчислителния модел, но за краищата на стените е необ-

ходимо да се определи приблизително, като се използват припадащите се „товарни 

площи” Aj.  Те са получават от средите на страните на съседните осови разстояния 

между отделните вертикални елементи за средните зони и по 0,40 и 0,60 от съот-

ветните осови разстояния за крайните полета (при наличието на конзолно излизане, 

коефициента е 0,45). За разглежданата примерна плоча товарните площи за краи-

щата на стоманобетонните стени са дадени на фигура I.12.  

Във всички случаи носещата способност на безгредови плочи на продънване непос-

редствено до опората се ограничава от условието: 

 cdRd
m

Ed
Ed vfv

du

V
v 5,0max,

0
0, ==


, (I.14) 

където:  

– u0 е активният периметър на колона с размери c1 и c2 или на стена с широчина 

bw при контакта ѝ с плочата; 



проф. д-р инж. Васил Кърджиев стр. 14 

– v = 0,6(1 – fck/250) е коефициент за обикновен бетон, който отчита намалената 

якост на подложените на страничен опън бетонни диагонали. Допуска се приемане-

то и на стойност v = 0,6, но в този случай fywd = 0,8fyk. 

Стойностите на u0 в mm за вътрешните и крайните колони, както и за крайните 

участъци на вътрешните и крайните стени са съгласно фигура I.13. 

Базовото критично сечение с периметър u1, за вертикалните елементи от разг-

лежданата плоча, се определя съгласно фигура I.13 при ефективна усреднена по-

лезна височина dm.  

 
фигура I.12. Товарни площи за определяне продънващите напречни сили VEd 

Краищата на стоманобетонните стени се проверяват на продънване аналогично 

на крайните и ъгловите колони, като за определяне на критичния периметър може 

да се използват фигура I.13д и фигура I.13е. 
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Критично е всяко сечение, което следва критичния периметър и се простира в 

рамките на усреднената полезна височина dm. 

Допълнителни периметри ui вътре или извън площта в критичния периметър 

трябва да имат същата форма, както основният критичен периметър. 

Носещата способност на безгредови плочи без предварително напрегната и без нап-

речна армировка за продънване се определя от условието: 

 ( ) ,10012,0
31

,
1

cklcRd
m

Ed
Ed fkv

du

V
v 


==  (I.15) 

където vRd,c  e изчислителната стойност на носимоспособността на плочата на срязване 

от продънване без напречна армировка, която се приема не по-малка от: 

 .035,0
2123

, ckcRd fkv   (I.16) 

В изданието на [1] от 2015 г. се появява една допълнителна проверка за големи-

ната на vЕd, чрез която се избягва крехкото разрушение на безгредовите плочи от сряз-

ващи сили: 

   cRdRdЕd vkvv ,maxmax, = , (I.17) 

където kmax e коефициент, ограничаващ максималната носимоспособност, която може да 

се допусне чрез прилагане на напречна армировка. Препоръчителната стойност за 

коефициента е kmax = 1,5. Съгласно [11], обаче, при използване на напречна армировка 

срещу продънване във вид на дюбели тип HDB може да се допусне стойност kmax = 1,96. 

Това е и причината по-нататък да бъде използвана тази препоръчителна стойност. 

 
фигура I.13. Схеми за определяне на базовия критичен и1 и активен u0 периметри 

Мащабния коефициент k във формули (I.15) и (I.24) се определя от израза: 

 ( ) 0,22001 += mdk ; (I.18) 

където dm e осреднената полезна височина на плочата в mm. 

Усредненият коефициент на армиране ρl на надлъжната опънна армировка е: 

 ,02,0= YXl   (I.19) 

където ρX и ρY са съответно коефициентите на армиране в направление X и Y. Стойнос-

тите им се определят, като се вземе предвид армировката попадаща в ивици с широчина 

равна на размера на опората в съответното направление плюс 3dm от всяка страна. 

Характеристичната цилиндрична якост на натиск на бетона fck

 
е в МРа. 

Напречна армировка по изчисление е необходима, когато не е изпълнено условие 

(I.15). В тези случаи частта от продънващата сила, която е необходимо да се поеме с 

напречна армировка е: 

 mcRdEdsRd duvVV 1,, 75,0−=  . (I.20) 
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В [6] се препоръчва тази стойност да се приема не по-малка от 0,5VEd. 

Площта на вертикалната напречна армировка  Asw, разположена в разглеждания пе-

риметър u1 около опората в mm2 се определя по: 

 ( )tefywdsRdrsw sfVsA ,,= , (I.21) 

където: 

– sr ≤ 0,75dm е радиалното разстояние между периметрите на разположение на 

напречната армировка в mm;  

– st ≤ 1,50dm е разстоянието между клоновете на напречната армировка тангенциал-

но на периметъра в mm; 

– fywd,ef  е ефективното изчислително съпротивление на напречната армировка за 

продънване, което се определя с израза  fywd,ef  = 250 + 0,25 dm ≤  fywd в MPa.  

Критичният периметър uout, при който вече не е необходима напречна армировка 

(фигура I.14), се определя по израза: 

 ( )mcRdEdout dvVu ,= . (I.22) 

Най-външният периметър на разполагане на напречната армировка трябва да е на 

разстояние не по-голямо от 1,5dm в рамките на uout – фигура I.14. Ако се получи на 

разстояние по-малко от оформящо периметъра u1, то дюбелите се разполагат минимум 

до периметъра u1. 

 
фигура I.14. Схеми за определяне на най-външния периметър uout 

Ако напречната армировка е във вид на вертикални едносрезни стремена или дюбе-

ли, тя се разполага по-най малко два периметъра със стъпка sr ≤ 0,75dm – фигура I.15, 

като първият е описан максимално на 0,5dm oт ръбовете на вертикалния елемент. В 

областта, ограничена от базовото критично сечение (на 2dm

 
от колоната или стената), 

разстоянието между клоновете тангенциално на периметъра трябва да е st ≤ 1,5dm. Извън 

тази област разстоянието може да е до 2dm

 
– фигура I.14. 

За най-външно армирано сечение се счита сечение А. Без армировка се проверява 

сечение B на разстояние 1,5dm oт сечение А – фигура I.15. 

 
фигура I.15. Зони за разполагане на армировката срещу продънване 

В случаите, когато се изисква армировка за продънване, минималното количество 

напречна армировка на един клон Аsw,min  при вертикални стремена се проверява по: 

 
yk

ck

tr

sw

f

f

ss

A 10,05,1 min,
 , (I.23) 

където sr и st са разстоянията между вертикалната напречна армировка в радиално и 

тангенциално направление. 
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Експериментално е установено, че при продънване на областите без напречна арми-

ровка или с недостатъчна ротационна способност, горната армировка над опората 

практически не действа и дори се отделя от плочата. Долната армировка в плочата, 

която преминава през колоната, започва да действа като дюбели, наклонява се под ъгъл 

от около 30º до 42º и се натоварва на опън – фигура I.16. За сумарната армировка, която 

трябва да премине през колоните или да се закотви в тях, при това състояние, се опре-

деля по: 

 ykEkYsXs fVAA =+ ,1,1 , (I.24) 

където VEk e действащата характеристична реакция в опората, тъй като разглеждана-

та ситуация се третира като извънредна изчислителна ситуация. В [1] се дава пре-

поръката по два долни пръта във всяко направление да преминат или да се закотвят 

в колоната. 

 
фигура I.16. Осигуряване на плочата в зоната на опорите след евентуално 

 продънване (post-punching resistance) 

8. Конструиране на армировката 

Конструирането на армировката на гладките плочи се прави само с прави пръти. 

При малки отвори долната армировка може да минава непрекъснато през две и 

повече полета. Горната армировка е необходимо да бъде конструирана непрекъсна-

та, като в зоните, в които не е необходима по изчисление е необходимо да се прие-

ме минимална, която да поема напреженията от съсъхване и пълзене на бетона. 

Изпълнява се права без кука, като проектното ѝ положение се фиксира със столчета 

(min 310/m2) или стойки от заварени армировъчни мрежи. 

Препоръчва се в зоните между опорите да се оформят ивици с широчина мини-

мум 400 mm и съобразени с размера на напречното сечение на вертикалните опори, 

в които да се конструира долна надлъжна армировка през 100 mm с един диаметър 

по-голям от основната мрежа на плочата. Тази армировка осигурява плочата срещу 

разрушение след евентуално продънване и се конструира в двете направления като 

армировка първи ред. Снаждането на прътите в тези зони се осъществява в зоната 

на около 1/3 от осовото разстояние между колоните.  

В противен случай е желателно да се осъществи разминато снаждане на основ-

ната долна армировка в плочата за да не се съобразяват местата на снаждане със 

зоните с минимални огъващи моменти. В този случай в зоната на средните опори е 

необходимо да се предвиди допълнителна долна армировка, преминаваща през 

опорите и осигуряваща плочата да не се разруши след евентуално продънване. 

Сумарната площ на напречно сечение на тази армировка в двете взаимно перпен-

дикулярни направления се определя по формула (I.24). Тази армировка се констру-

ира във вид на прави пръти, които трябва да са с минимална дължина широчината 

на колоната в съответното направление плюс закотвящата дължина, увеличена с 

опънното отместване, т.е. al + lbd (като означенията са съгласно фигура I.6) от всяка 

страна. При крайни опори е необходимо от страната на свободният край на плочата 

да се осигури необходимата дължина на закотвяне на тази армировка, като най-

често се конструира с помощта на права кука. 

Дължините на закотвяне и снаждане на опънната армировка трябва да отговарят 

на изискванията на [1].  

При свободния (неподпрян) край на плочата трябва да се предвиди надлъжна и 

напречна армировка по цялата дължина на плочата, конструирана като позиция 3 от 

фигура I.17. Избира се ≥ 58 m′. В чупките на фибите е необходимо конструирането 

на допълнителна надлъжна армировка за осигуряване проектното им положение. 
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В областите на крайните и ъгловите колони трябва да се предвиди надлъжна и 

напречна армировка, която да е в състояние да предаде действащите в тези зони 

огъващи и усукващи моменти. Редуцираното усукване и срязване по неподпрените 

краища на плочата извън областите на колоните се обхваща с конструктивните 

фиби, показани на фигура I.17. За един клон на надлъжната армировка в зоната на 

колоните е желателно да се осигури коефициент на армиране ρs ≥ 0,4%, а за нап-

речната армировка ρs ≥ 0,7%. Тези препоръчителни коефициенти на армиране са 

съгласно немската конструктивна практика и са дадени в [6]. Зоната на разполагане 

на надлъжните пръти се приема не по-малка от размера на колоната плюс 6dm за да 

се осигури продънването, а зоната на разполагане на напречната армировка извън 

зоната на колоната се приема не по-малка от 3dm. Тези зони са също консервативно 

с по-голяма широчина спрямо изискваната в [1]. 

 
фигура I.17. Оформяне на армировката в свободните краища и при крайните колони 

За опростяване на армирането на плочата, обикновено конструктивните фиби 

(позиция 3 на фигура I.17) се избират с дължината на фибите в зоната на опорите 

(позиция 1), а в зоната be се поставят допълнителни фиби (позиция 1) като усилите-

ли със същата стъпка, така че в зоната be да се получи два пъти по-малка стъпка. 
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II. Числен пример за оразмеряване и конструиране на  

гладка безгредова плоча по МКЕ  

 

1. Общи изисквания 

1.1. Противопожарни изисквания 

За стоманобетонни безгредови плочи изискуемата категория по пожароустой-

чивост по [4] е приета REI60. Следователно минималната дебелина на плочата 

съгласно изискванията за пожароустойчивост е hf = 180 mm, а осовото разстояние 

от центъра на тежестта на най-външните армировъчни пръти до външната бетонна 

повърхност трябва да е по-голямо или равно на а = 15 mm. 

1.2. Приблизително дефиниране дебелината на плочата – hf 

Ориентировъчно полезната височина на плочата се приема в следните граници: 

 mm1652206600.
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= ld ,  

където lmax = 6600 mm е максималното осово разстояние между опорите. 

Отчитайки разстоянието от центъра на тежестта на опънната армировка до по-

силно опънатия ръб на бетонното сечение в границите 25 до 35 mm, то приетата 

дебелина на плочата е 240 mm. Тя е по-голяма от минимално допустимата от 200 

mm при необходимост от конструиране на напречна армировка по изчисление. 

На чертеж №01 е даден кофражният план за разглежданата типова плоча на ко-

ти +9,55; +12,75; +15,95 и +19,15. 

1.3. Полезна височина на плочата 

Класът по въздействие на околната среда е ХС1, а за 50 годишен проектно-

експлоатационен срок конструкцията на сградата е клас S4. При елементи с геомет-

рия на плочи класът на конструкцията се допуска да се намали с 1 и е приет S3. 

Номиналното бетонно покритие на опънната армировка cnom  е прието: 

– за долна армировка при избран максимален диаметър mm12= е: 

 mm221210min =+=+= devnom ccc ,  

– за горна армировка при избран максимален диаметър mm16= е: 

 mm261016min =+=+= devnom ccc ,  

където: 

– =minc  е минималното бетонно покритие на армировката; 

– Δcdev = 10 mm е приетото допустимо отклонение по време на изпълнение съг-

ласно NA на [1] се приема mm10= devc .  

Следователно полезната височина на армировката се получава: 

– за долна армировка по направление на цифровите оси (първи ред) при приет мак-

симален диаметър на надлъжните пръти 12: 

mm21212.5,0222405,01 =−−=−−= nomf chd , 

– за долна армировка по направление на буквените оси (втори ред): 

mm2001221212 =−=−= dd , 

– за горна армировка по направление на цифровите оси (първи ред) при приет мак-

симален диаметър на надлъжните пръти 16: 

mm20616.5,0262401 =−−=d , 

– за горна армировка по направление на буквените оси (втори ред): 

mm190162062 =−=d . 

1.4. Използвани материали 

Приетият клас бетон е С25/30, а армировъчната стомана е избрана клас В500. 

Изчислителните характеристики на материалите се получават: 

– изчислителна цилиндрична якост на натиск на бетона на 28-ия ден:  

 МPа67,1650,125.0,1 === cckcccd ff  ,  
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– изчислителна граница на провлачване на стоманата за надлъжна армировка:  

 МРа43515,1500 === sykyd ff  .  

2. Статическа схема 

Безгредовата безкапителна подова конструкция е гладка непрекъсната плоча, 

която се приема като свободно подпряна върху колоните и стоманобетонните 

стени. Изследването на плочата е проведено по метода на крайните елементи с 

помощта на програмния продукт SAP 2000 v21. В местата на опирането на плочата 

върху колоните и стоманобетонните стени са въведени точкови опори, а за модели-

ране коравината на стените са въведени прътови елементи с размери на напречното 

сечение – широчина равна на широчината на стените 250 mm и височина равна на 

етажната височина 3200 mm. 

  

Плочата е моделирана по осовите размери между колоните, като конзолните из-

лизания по оси Г, 1 и 6 са отчетени само като допълнително натоварване. 

 

3. Определяне товарните въздействия върху плочата 

Действащото върху плочата натоварване се определя за 1m2 и е: 

• постоянни характеристични равномерно разпределени въздействия  

* собствено тегло архитектурен двоен под 2kN/m00,1 ; 

* собствено тегло плоча (240 mm) 2kN/m00,625.24,0 = ; 

* собствено тегло окачен таван и инсталации 2kN/m50,0 ; 

 2kN/m50,7==kg . 
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• променливи характеристични равномерни разпределени въздействия 

* по задание от възложителя (офис сграда категория С) 2kN/m00,3 ; 

* променлив товар от леки преградни зидове 2kN/m50,1 ; 

 2kN/m50,4==kq . 

По контура на плочата се определя равномерно разпределено линейно натовар-

ване за 1m': 

• постоянно характеристично въздействие  

* окачена фасада (прието 1,25 kN/m2) mkN/00,420,3.25,1 = ; 

* конзолни излизания на плочата по фасадата mkN/50,150,7.20,0 = ; 

 mkN/50,5, ==fkg . 

• променливо характеристично въздействие  mkN/90,050,4.2,0, ==fkq . 

За отчитане натоварването от стълбищните рамена е необходимо определяне на 

реакцията в опорите при приета статическа схема „греда на две опори“. За целта се 

определяне постоянното характеристично равномерно разпределено натоварване за 

наклоненото стълбищно рамо. Ъгълът на наклона е 484,0330160tg === stst bh . 

Откъдето cos = 0,90. Характеристичното равномерно разпределено натоварване за 

стълбищното рамо при приета дебелина на подстъпалната плоча 220 mm се опреде-

ля за ивица с широчина 1,0 m: 

* собствено тегло мозайка (20 mm) mkN/44,022.02,0.0,1 = ; 

* с.т. циментова замазка (20 mm) ( ) mkN/59,020.02,0.0,1330160.0,1 =+ ; 

* с.т. подстъпална плоча (220 mm) mkN/11,690,025.22,0.0,1 = ; 

* собствено тегло стъпало (160/330 mm) mkN/00,225.16,0.5,0.0,1 = ; 

* собствено тегло окачен таван + инсталации mkN/56,090,050,0.0,1 = ; 

* собствено тегло парапет (0,40 kN/m') ( ) mkN/37,020,1.90,040,0 = ; 

 mkN/07,10, ==stkg . 

Равномерно разпределеното променливо характеристично натоварване за стъл-

бищните рамена е същото като за плочата, но без отчитане на натоварването от 

леки преградни зидове: mkN/00,3, =stkq . 
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Опорните характеристични реакции се получават за 

– постоянни въздействия –    Аk,g = 32,64 kN/m'  и  Bk,q = 22,37 kN/m'; 

– променливи въздействия – Аk,q = 11,65 kN/m'  и  Bk,q = 6,95 kN/m'. 

За междинната площадка е необходимо определянето на концентрираните сили, 

които товарят прилежащите на стълбищното рамо стоманобетонни стени. Те по 

принцип е необходимо да се въведат в пространствения модел на нивото на меж-

динната площадка за отчитане теглото от стълбищните рамена и междинните пло-

щадки. Но не води до съществена грешка и въвеждането и на нивото на етажната 

плоча за да не се пропуснат впоследствие в пространственият модел за земетръс. 

Техните стойности са: 

– от постоянни товари от стълбищни рамена – 32,64.2,55/2 = 41,62 kN, 

– от постоянен товар от окачена фасада – 4,0.2,80/2 = 5,60 kN, 

– от променливи товари от стълбищни рамена – 11,65.2,55/2 = 14,85 kN, 

като за концентрираните сили от стълбищните рамена се взима предвид светлата 

широчина на стълбищната клетка, а за окачената фасада – осовия размер между 

осите на стените. 

 

 

4. Статическо решение 

За статическото изчисляване на безгредовата гладка плоча се използва метода 

на крайните елементи. В програмния продукт са въведени характеристичните 

стойности на постоянните и променливите товарни въздействия в товарни състоя-

ния DEAD и LIVE, които впоследствие се комбинират със съответните частни 

коефициенти за натоварване и коефициенти за съчетание.  

Тъй като отношението на характеристичните променливи към постоянни товари 

е qk /gk = 4,50/7,50 = 0,6 < 0,75, то плочата се изследва с пълно натоварване във 

всички полета, но се завишават получените стойности на моментите в полетата с 

15% (комбинация 1,15Design).  

Тъй като в рамките на етажната плоча нямаме наличие на тежки преградни зи-

дове, то цялото приложено натоварване е равномерно разпределено, с изключение 

на елементите по контура, където е приложено равномерно разпределено линейно 

натоварване от теглото на окачената фасада и от конзолните участъци на плочата 

по контура, където плочата е моделирана по осите на вертикалните елементи. 
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Въведени са следните товарни комбинации: 

– квази-постоянна товарна комбинация (Quasi-permanent) за експлоатационни 

гранични състояния (SLS):  

 LIVEDEADLIVEDEADpermanentQuasi QG .0,1.3,0.0,12 +=+=−  ;  

– изчислителна товарна комбинация (Design) за оразмеряване на горната арми-

ровка в крайни гранични състояния (ULS), както за проверката на продънване: 

 LIVEDEADLIVEDEADDesign QG .5,1.35,1 +=+=  .  

– изчислителна товарна комбинация (1,15Design) за оразмеряване на долната 

армировка в крайни гранични състояния (ULS): 

 ).5,1.35,1(15,115,1 LIVEDEADDesign += .  

  

 

От решението на плочата се получават диаграмите на действащите огъващи 

моменти Mx = M11 и My = M22, както и на усукващите моменти M12. С тях се оразме-

рява плочата за крайни гранични състояния. Необходимо е да бъдат разгледани 

поотделно за долна армировка, когато се ползва товарна комбинация 1,15Design и 

за горна армировка – с комбинация Design. 

Програмният продукт SAP2000 няма възможност за директно оразмеряване на 

стоманобетонни плочи. За целта е необходимо оразмеряването да се проведе ръчно, 

като за всяка зона се търси максималният сумарен момент от огъващите и от абсо-

лютната стойност на усукващите моменти, като сумирането им е за съответния 

плочест елемент, а не чрез максималните им стойности за съответната зона. 

При оразмеряването на горната армировка от сравняването на ръбовите огъва-

щи моменти в опорите с максималните им стойности е преценено да се приеме 

стойност на коефициента за редукция 20%. 

На следващите схеми са показани получените огъващи и усукващи моменти в 

плочата от товарна комбинация Design. 
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За проверка на действащите провисвания се използва квази-постоянната товар-

на комбинация (Quasi-permanent). За извършване на проверката се търсят макси-

малните стойности на провисванията (деформациите U3) в участъка между две 

съседни опори, тъй като те са меродавни поради по-малките осови разстояния от 

тези по диагонала между опорите. За проверката чрез ограничаване на отношението 

l/d (индиректния метод) също е необходимо да се определи зоната между опорите с 

максимално провисване. 

 

В случая полученото максимално провисване от квази-постоянна товарна ком-

бинация е 3,3 mm. За да се отчете еласто-пластичната работа и напукването на 

бетона е приет осреднен коефициент със стойност 5,0. Така проверката по експлоа-

тационни гранични състояния е: 

mm4,242506100250mm5,163,3.5 ==== nomadm lff . 

5. Оразмеряване на огъване 

Разглежда се правоъгълно сечение с ширина b = 1000 mm. Приема се правоъ-

гълна диаграма на натисковите напрежения в бетона. Армировката първи ред е по 

направление на по-големите междуосия (по цифровите оси). 

Полезната височина за армировка първи ред е: 

 – за долна армировка (при максимален диаметър 12): mm2121 =d . 

 – за горна армировка (при максимален диаметър 16): mm2061 =d . 

Полезната височина за армировката втори ред се получава: 

 – за долна армировка: mm2002 =d . 

 – за горна армировка: mm1902 =d . 

5.1. Оразмеряване на необходимата долна армировка в плочата 

Избира се една основна мрежа, която покрива изискването за минимален кое-

фициент на армиране и основната част от действащите положителни моменти. 

Приема се по-голямата полезна височина за армировка първи ред. За площта на 

напречното ѝ сечение As,bas трябва да бъде изпълнено условието: 

   === 11minmin,,1 0013,0;26,0max bdffbdAA ykctmsbass   

  mmm2,286212.1000.00135,0212.1000.0013,0;5006,226,0max 2 === . 

Приета основна мрежа 510 с As1,bas = 392,4 mm2/m'.  

След приемане диаметъра и стъпката на основната мрежа се определя огъва–

щият момент, който се поема от нея при полезна височина като се приема полезна-

та височина за армировка втори ред d2 за да се използва една и съща стойност за 

двете главни направления: 
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В зоната между опорите и за двете направления е приет един среден по стой-

ност усукващ момент M12 = 8,4 kNm/m'. За определяне площта на напречното сече-

ние на необходимите усилители, както и техните зони, в SAP2000 e зададен диапа-

зон за визуализиране на огъващите моменти в плочата от комбинация 1,15Design – 

от mkNm254,84,3312, =−=− MM basEd  до 90 kNm/m'. Така във всяко едно 

направление се визуализират само зоните, в които е необходимо да бъдат поставе-

ни усилители. 

Площта на напречното сечение на усилителите се получава за максималният 

сумарен момент от огъване и усукване за съответната зона. В направление X су-

марният момент е MEd,X = max(M11 + |M12|). Зоните за усилване в това направление 

(по буквените оси) за армировка втори ред са: 

 

За удобство оразмеряването на необходимите усилители в направление X е 

представено в табличен вид. Поради действащите по-големи моменти в това нап-

равление е прието армиране в първи ред с полезна височина d1 = 214 mm. Приетото 

конструиране на армировката е със зони на концентрация на армировка между 

опорите и снаждане на основната мрежа над тези зони. В полза на сигурността, 

обаче, при оразмеряване на необходимите усилители е приета основна мрежа за 

всички зони 510/m'. Така получената армировка за усилване ще бъде същата и при 

конструиране с разминато снаждане на основната мрежа. 

За усилителите е приета стъпка кратна на основната мрежа – 40, 20 или 10 cm, 

като при стъпка 10 cm едните усилители се допират (стифират) до прътите от ос-

новната мрежа, а другите се поставят в средата между прътите от основната мрежа. 

Коефициентът на надлъжно армиране изразен в проценти за избраната широчи-

на на ивицата b = 1000 mm се определя с израза: 

( ) ]m[%/100 ,1,1 = jprovsprovs bdA , 

където As1,prov е сумарната площ на вложената армировка – основна мрежа и уси-

лители. 

Максималната стойност на коефициента на армиране, която не трябва да бъде 

надхвърляна, за втори ред армировка e s1,max = 4%, като проверката за надхвърляне 

на максималния коефициент на армиране е чисто теоретична. 
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В направление Y сумарният момент е MEd,Y = max(M22 + |M12|).  Зоните за усил-

ване в това направление (по буквените оси) са: 

 

За удобство оразмеряването на необходимите усилители в направление Y е 

представено в табличен вид. Оразмеряването е с максималните сумарни моменти за 

съответната зона, като в зоната на концентрация на армировка (в зоната между 

опорите) са пренебрегнати получените малко по-големи сумарни моменти, тъй като 

в тези зони площта на наличната армировка е по-голяма. Приетата полезна височи-

на за армировка втори ред е d2 = 200 mm. 

 

Необходимо е също така да бъде оразмерена и армировката в зоната на концен-

трация за стълбищните рамена, както и армировката в подстъпалната плоча на 

стълбищните рамена. 



проф. д-р инж. Васил Кърджиев стр. 28 

За стълбищните рамена действащият огъващ момент при приетата статическа 

схема и приложеното натоварване, отчитайки изчислителните стойности, е MEd,st = 

= 48,70 kNm/m'. Тъй като статическата схема е греда на две опори, то не е необхо-

димо неговото завишаване с 15%. При дебелина на подстъпалната плоча hf,st = 220 

mm и очакван максимален диаметър на надлъжните пръти 12 mm се получава 

полезна височина – d1,st = 220 – 22 – 0,5.12 = 192 mm. Необходимата армировка е 

As1,st = 608,5 mm2/m'. Приета армировка 5,912/m' със стъпка 17 cm. 

Действащият момент за зоната на концентрация на армировка е: 

( ) kNm8,39880,2.50,1.95,635,1.37,22 2
, =+=BEdM , 

където Bk,q = 22,37 kN/m' и Bk,q = 6,95 kN/m' са получените опорни реакции за дяс-

ната опора при приетата статическа схема за стълбишните рамена, а 2,80 m е осoво-

то разстояние между стоманобетонните стени, ограждащи стълбищната клетка. 

Армировката в зоната на концентрация се конструира първи ред с полезна ви-

сочина d1 = 212 mm. Приетата широчина на зоната е 550 mm. Следователно необ-

ходимата армировка е As1,B = 454,7 mm2. Прието е да се добавят още два пръта 12 

към наличната зона на концентрация на армировка между опорите, които да се 

поставят в зоната на стълбищната клетка. 

Приетата широчина на зоната на концентрация е достатъчна, тъй като действа-

щата напречна сила е: 

( ) kN9,56280,2.50,1.95,635,1.37,22, =+=BEdV . 

Носимоспособността на бетона без напречна армировка се определя по: 

( ) dbfkdbfkCV rwckrwcklcRdcRd ,
23

,
3/1

,, 035,0100 =  , 

където: 

– 0,297,121220012001 =+=+= dk ; 

– 12,05,118,018,0, === ccRdC  ; 

– ( ) ( ) 02,00079,0212.550/9,153.6 === dbA wsll  e коефициентът на надлъж-

но армиране; 

– bw,r = 550 mm е приетата широчина на зоната на концентрация на армировка. 

Следователно имаме: 

( )

kN.9,56kN2,79kN8,6110.212.5503097,1.035,0

kN2,7910.212.55030.0079,0.10097,1.12,0
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323
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5.2. Оразмеряване на необходимата горна армировка в плочата 

Избира се необходимата минимална основна мрежа в зоната между опорите, 

покриваща изискването за минимален коефициент на армиране. За площта на 

напречното ѝ сечение As,bas трябва да бъде изпълнено условието: 

 mmm1,278206.1000.00135,0 2
min,,1 == sbass AA . 

Приета основна мрежа между опорите е 510 с As1,bas = 392,5 mm2/m'. Oгъващи-

ят момент, който се поема от нея се определя за полезна височина втори ред: 

 .mkNm6,3110.
7,16.1000

5,392.435
5,0190.5,392.435 6

, =







−= −

basEdM   

Дължината на снаждане на тази армировка с основната мрежа над опорите се 

избира равна на необходимата дължина на снаждане за съответния диаметър на 

основната мрежа – в случая 10. 

В зоната между опорите във всяко едно направление е приет усукващ момент 

M12 = 8,4 kNm/m'. За определяне площта на напречното сечение на необходимите 

усилители в зоната на опорите в SAP 2000 e зададен диапазон за визуализиране на 

огъващите моменти в плочата от товарна комбинация Design – от −140 kNm/m' до – 

MEd,bas – |M12| = −31,6 – 8,4 = − 23,2 kNm/m'. Така във всяко едно направление се 

визуализират зоните от плочата, в които е необходимо да бъде реализирана промя-
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на на основната мрежа усилители в зоната на опорите. Впоследствие към тази 

основна мрежа усилители се добавят допълнителни усилители за покриване на 

сумарният огъващ момент от огъване и усукване над разглежданата опора. 

Оразмерителните моменти се получават, като действащия отрицателен момент 

се намали с приетия коефициент 20% и от него по абсолютна стойност се извади 

максималния усукващ момент в зоната на разглежданата опора – MEd,X = −M11 − 

|M12|. Получените оразмерителни моменти над опорите за армировката в направле-

ние X са: 

 

При оразмеряването и конструирането на допълнителните усилители е спазено 

практическото правило разликата между диаметъра на основната мрежа усилители 

и този на допълнителните да е през не повече от един диаметър. Дължината на 

основната мрежа усилители се избира по-голяма или равна на 0,3l, където l e по-

големия осов размер между двете съседни на опорите полета. Tази на допълнител-

ните усилители се определя впоследствие съгласно големината на визуализираните 

зони, съобразени с диаметъра на основната мрежа над опорите, като минималната 

им дължина е c1 + 6d1 + 2(lbd + al) = 500 + 6.206 + 2lbd + 2.0,45.206.ctg30 = 2057 + 2lbd. 

Приетата полезна височина за армировка първи ред е d1 = 206 mm, а за удобство 

получените резултати са дадени в табличен вид: 
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За сумарната площ на основната мрежа и усилителите се вижда, че е спазено 

изискването за максималната площ на армиране при втори ред армировка, като: 
2

max,1 mm7600190.1000.04,0 ==sA . 

В направление Y сумарният оразмерителен момент е MEd,Y = −M22 − |M12|.  Зо-

ните за усилване в това направление (по буквените оси) за армировка втори ред са: 

 

Приетата полезна височина за армировка втори ред е d2 = 190 mm, а за удобство 

получените резултати са дадени в табличен вид. 

 

5.3. Конструиране на армировката 

За бетон клас С25/30 и стомана клас В500 имаме основна дължина на закотвяне 

lb,rqd = 40, която може да се коригира чрез коефициентите 1 отчитащ ефекта на 

формата на пръта при бетонно покритие cd и 2 отчитащ ефекта на меродавното 

бетонно покритие cd. 

* долна армировка 

За долна армировка меродавното бетонно покритие е cd = 22 mm. За прави пръ-

ти  1 = 1,0 и 2 = 1,0 – 0,15(cd – ) =  – 0,15(22 – 10) =   

Откъдето дължината на закотвяне е – lbd = 1,0.0,82.40.10 = 328 mm > lb,min =        

= max{0,3lb,rqd; 10; 100 mm} = max{0,3.400; 10.10; 100 mm} = 120 mm.  

Дължината на опънното отместване е al = 0,45d1ctg = 0,45.212.ctg30 = 166 mm, 

като ъгълът на наклона на натисковите диагонали е приет със стойност 30° като за 

елемент, подложен на огъване. Консервативно може да се приеме и неговата мини-

мална стойност от 21,8°, при което ще се получи по-голяма дължина на закотвяне. 
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Закотвянето за диаметър  e ≥ al + lbd = 166 + 328 = 494 mm. Прието 500 mm. 

За прави пръти  1 = 1,0 и 2 =  – 0,15(22 – 8) =  Откъдето lbd = 

=1,0.0,74.40.8 = 236 mm > lb,min = max{0,3.320; 10.8; 100 mm} = 100 mm.  

Закотвянето за диаметър  е ≥ 166 + 236 = 402 mm. Прието 450 mm. 

За прави пръти  1 = 1,0 и 2 =  – 0,15(22 – 12) =  Откъдето lbd = 

=1,0.0,88.40.12 = 420 mm > lb,min = max{0,3.480; 10.12; 100 mm} = 144 mm .  

Закотвянето за диаметър  е ≥ 166 + 420 = 586 mm. Прието 600 mm. 

Дължината на усилителите се избира, така че да покриват широчината на съот-

ветната зона и да се закотвят симетрично от двете страни на al + lbd.  

За разясняване начина на усилване на плочата е разгледано армирането в зона 1 

в направление X, където се усилва с 510/m'. Закотвянето от двете страни на широ-

чината на зоната за  е прието 50 cm.  

 

За определяне дължината на зоната на допълнителното усилване с още 510/m' 

се изчислява моментът, поет от вложената сумарна надлъжна армировка (основна 

мрежа и усилители – 510/m' + 510/m'), която е с площ 787,5 mm2/m': 

.mkNm8,6410.
7,16.1000

5,787.435
5,0200.5,787.435 6

, =
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От него се изважда приетия осреднен по абсолютна стойност усукващ момент 

за долна армировка: |M12| = 8,4 kNm/mʹ. Редуцираният момент се залага като долна 

граница в диаграмата на огъващите моменти M11. Следователно долната граница е  

MEd,prov – |M12| = 64,8 – 8,4 = 56,4 kNm/mʹ. 

Аналогично се определят дължините на усилителите и в останалите зони за 

усилване, както и техните зони. За удобство е възможно наслагването на схемата от 

SAP2000 с подложката за армиране, изготвена в AutoCAD. 

Необходимата дължина на снаждане при 100% снаждане в едно и също сечение 

за армировка 10 консервативно е приета: l0 = 6lbd = 1,5.328 = 492 mm. Прието 500 

mm. 

В зоните на осите на вертикалните опори е прието армиране със зона на кон-

центрация на армировка с широчина 30 cm и армирана с 412 през 10 cm. Тази 

армировка осигурява плочата срещу разрушение след евентуално продънване, 

както и намалява провисването на плочата в зоната между вертикалните опори. 

Конструира се и в двете направления в първи ред и върху зоните на концентрация 

на армировка се реализира снаждането на армировката от основната мрежа. Снаж-

дането на тази армировка се определя също без редукция – l0 = 1,5.420 = 630 mm. 

Прието 700 mm. 

Възможно е конструиране и без зони на концентрация на армировка като се 

приема разминато снаждане на 50% от надлъжните пръти от основната мрежа, но 

се налага допълнително конструиране на поне по два пръта в двете направления, 

минаващи през опорите, за осигуряване на плочата от разрушение след евентуално 

продънване. В случая може да се приеме 6 = 1,4 и тогава дължината на снаждане 

се намалява на l0 = 1,4.328 = 459 mm, което на практика не е голяма редукция на 

необходимата дължина на снаждане. Приема се 500 mm. 
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* горна армировка 

В средните участъци между опорите се конструира основна мрежа 5/m', 

покриваща минималният коефициент на армиране, която e необходимо да се снади 

с основната мрежа усилители над опорите. 

За горна армировка меродавното бетонно покритие е cd = 26 mm. За прави пръ-

ти : 1 = 1,0 и 2 =  – 0,15(26 – 10) =  Откъдето дължината на закотвя-

не за основната мрежа e – lbd = 1,0.0,76.40.10 = 304 mm > lb,min = 120 mm.  

Дължината на опънното отместване е al = 0,45.206.ctg30 = 160 mm. 

Закотвянето за прътите с диаметър  е ≥ 160 + 304 = 464 mm. Прието 500 mm. 

Дължината на снаждане е l0 = 6lbd = 1,5.304 = 456 mm > l0,min = max{0,45lb,rqd; 

10; 100 mm} = max{0,45.400; 10; 100 mm} = 180 mm. Приета l0 ≥ 450 mm. 

Минималната дължина на усилители с диаметър  е 2057 + 2.304 = 2665 mm. 

Приетa 2700 mm. 

За прави пръти  1 = 1,0 и 2 =  – 0,15(26 – 8) =  Откъдето дължина-

та на закотвяне e – lbd = 1,0.0,66.40.8 = 212 mm > lb,min = 104 mm. Закотвянето на 

прътите с диаметър  е ≥ 160 + 212 = 372 mm. Прието 400 mm. Минималната 

дължина на усилителите е 2057 + 2.212 = 2481 mm. Приетa 2500 mm. 

За прави пръти  имаме 1 = 1,0 и 2 =  – 0,15(26 – 12) =  Откъдето 

дължината на закотвяне e – lbd = 1,0.0,83.40.12 = 396 mm > lb,min = 144 mm. Закотвя-

нето на прътите с диаметър  е ≥ 160 + 396 = 556 mm. Прието 600 mm. Минимал-

ната дължина на усилителите е 2057 + 2.396 = 2849 mm. Приетa 2900 mm. 

За прави пръти  имаме 1 = 1,0 и 2 =  – 0,15(26 – 14) =  Откъдето 

дължината на закотвяне e – lbd = 1,0.0,87.40.14 = 488 mm > lbd,min = max{0,3.560; 

10.14; 100 mm} = 168 mm. Закотвянето на прътите с диаметър  е ≥ 160 + 488 = 

648 mm. Прието 650 mm. Минималната дължина на усилителите е 2057 + 2.488 = 

3033 mm. Приетa 3100 mm. 

За прави пръти : 1 = 1,0 и 2 =  – 0,15(26 – 16) =  Дължината на 

закотвяне e – lbd = 1,0.0,91.40.16 = 580 mm > lb,min = max{0,3.640; 10.16; 100 mm} = 

=192 mm. Закотвянето на прътите с диаметър  е ≥ 160 + 580 = 740 mm. Прието 

750 mm. Минималната дължина на усилителите е 2057 + 2.580 = 3217 mm. Приетa 

3300 mm. 

За разясняване начина на усилване на плочата над опорите е разгледано арми-

рането по направление на буквените оси, където освен основна мрежа 5/m' в 

средните участъци между опорите се използва и мрежа 5/m' в зоната на самите 

опори.  

Закотвянето от двете страни на широчината на необходимата зона за  е 500 

mm, а за  – 600 mm. 

Максималната широчина на зоните над опорите от модела е 230 cm. Следова-

телно минималната дължина на прътите при максимален диаметър на основната 

мрежа  е необходимо да бъде 2300 + 2.600 = 3500 mm. Тя не може да бъде по-

малка и от два пъти по 0,3 пъти максималното осово разстояние в това направление 

– 2.0,3lnom = 2.0,3.6000 = 3600 mm. Окончателно приетата дължина на основната 

мрежа в зоната на осите е 3600 mm. 

С оглед използването на по-малък брой позиции за армиране тази дължина ot 

3600 mm на основната мрежа над опорите се запазва в цялата широчина на плочата 

за направление перпендикулярно на буквените оси независимо от диаметъра на 

използваните пръти. Единствено в зоната на стълбищната клетка е необходимо 

прътите да се съобразят и с наличието на качващи и слизащи стълбищни рамена. 

По контура в крайните цифрови оси се конструират фиби с диаметър  които 

трябва да навлизат в съседните полета на дължина ≥ 0,2lnom = 0,2.6000 = 1200 mm. 

Височината им за армировка първи ред се приема 240 – 26 – 22 = 192 mm. Прието 

190 mm. Дължината на долното крило на фибата е не по-малко от 2hf и от необхо-

димата дължина на снаждане: ≥ max(2.240; 500 mm) = 500 mm. 

Тези фиби в зоната на краищата на стените се сгъстяват през 10 cm за да се га-

рантира покриването на минимален коефициент на армиране – 0,4%. В случая 

необходимата площ на фибите е (0,4/100).1000.198 = 792 mm2/m', като е взета ос-
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реднената полезна височина – dm = (206 + 190)/2 = 198 mm. Приетото армиране е с 

площ от 785 mm2/m', като разликата е незначителна. Зоната на разполагане на 

допълнителните фиби се приема не по-малка от размера на стената плюс 2,5dm и от 

4,5dm. В случая 250 + 2,5.198 = 745 mm < 4,5.198 = 891 mm. Приета зона 1000 mm 

със среда съвпадаща с външния ръб на стените.  

В зоната на K7 дължината на зоната на усилване заради продънването се прие-

ма три пъти размера на колоната плюс 2dm, но не по-малка от размера на колоната 

плюс 6dm – 3.400 + 2.198 = 1596 mm > 400 + 6.198 = 1588 mm. Приета зона 1600 mm 

със среда съвпадаща с оста на колоната.  

 

Дължината на усилителите и съответните зони на усилване при основна мрежа 

5/m' над опорите е показана на горната фигура. От нея се определя дължината 

на зоните, в които е необходимо да се промени диаметърът на основната мрежа над 

опорите, както и дължината на допълнителните усилители при основна мрежа над 

опорите 5/m', както зоната в която е необходимо да се поставят. 

За определяне на дължината на останалите усилители и техните зони е необхо-

димо да се изчисли моментът, поеман от вложената основна мрежа, различна от 

5/m'. В случая са приети само 5/m' като различна основна мрежа над опори-

те. Те са с площ 5.113,1 = 565,5 mm2/m' и поемат момент: 

.mkNm9,4810.
7,16.1000

5,565.435
5,0206.5,565.435 6

, −=







−−= −

provEdM  

Усукващият момент в зоната между опорите е приет M12 = 8,4 kNm/m'. За опре-

деляне на дължината на допълнителните усилители над опорите при основна мрежа 

5/m' се задава диапазон за визуализиране на огъващите моменти в плочата от 

товарна комбинация Design – от −140 kNm/m' до −48,9 – 8,4 = − 40,5 kNm/m'.  

Получените зони е удобно също да бъдат наложени върху подложката за арми-

ране, изготвена в AutoCAD. Показаните на схемите дължини на зони и на армиро-

въчни пръти са минимални и е възможно в процеса на конструиране на носещата 

армировка да бъдат увеличавани. Това особено важи за минималната дължина на 

усилителите, ако е прието те да бъдат включени в проверката на продънване. Ако 

тяхната площ не е необходима за осигуряване проверката на продънване е възмож-

но тяхното конструиране да се извърши спрямо показаните дължини на схемата по-

долу. В случая, тъй като е прието в проверката на продънване да се включат пръти-

те от основната мрежа и усилителите, то е спазена необходимата минимална дъл-

жина за усилителите. 
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Аналогично се реализира и конструирането на армировката в другото направ-

ление по цифровите оси.  

По контура в ос „Г“ аналогично се конструират фиби с диаметър  които 

трябва да навлизат в съседните полета на дължина ≥ 0,2lnom = 0,2.6100 = 1220 mm. 

Височината им за армировка втори ред се приема 240 – 26 – 22 – 2.10 = 172 mm. 

Прието 170 mm. Дължината на долното крило на фибата e минимум 450 mm. 

Тези фиби в зоната на краищата на стена 1 допълнително се усилват с анало-

гични фиби с диаметър  така че да се гарантира покриването на минимален 

коефициент на армиране – 0,4%. Приетото армиране е с площ съответстваща на 

(5+)/m' и е 958 mm2/m' > 785 mm2/m'. Дължината на зоната на разполагане 

на допълнителните фиби от 5/m' съвпада с определената в другото направление. 

Приета е 1000 mm със среда съвпадаща с външните краища на стената.  

В зоната на крайните колони K1 и K2 дължината на зоната на допълнително 

усилване е приета 1600 mm със среда съвпадаща с оста на колоните. 

В конзолният участък под ос „А“ се конструират аналогични фиби, но навлиза-

щи в полето над ос „А“ на дължина ≥ max(0,2.660 = 1320; lc = 1200) = 1320 mm, 

като lc = 1200 mm e дължината на конзолата. За да е възможно включването им като 

налична армировка в проверката на продънване дължината им трябва да е съобра-

зена и със зоната 3dm от ръба на колоната, както и с необходимата дължина на 

закотвяне с включено и опънното отместване. В случая е необходимо от ръба на 

колоната да имаме дължина на фибите минимум 3dm + lbd + al = 3.198 + 304 + 154 = 

= 1052 mm, като това е изпълнено за конструираните фиби, но трябва да бъде отче-

тено и за допълнителните усилители над опорите с диаметър  и  Тяхната 

дължина от ръба на колоните трябва да бъде минимум 3.198 + 396 + 154 = 1144 mm 

за  и 3.198 + 488 + 154 = 1236 mm за  

Конструирането на долната армировка за разглежданата типова плоча е дадено 

на чертеж №02, а на чертеж №02а е показано алтернативно решение за конструира-

не на основната мрежа с разминато на 50% снаждане на армировъчните пръти. 

Конструирането на горната армировка на плочата е на чертеж №03. 

6. Проверка на провисване 

Използвана е проверката на провисване чрез ограничаване на отношението l/d 

(индиректен метод), като е разгледано полето между колони K1 и K3. Стойността 

на действащия сумарен огъващ момент от огъване и усукване, завишен с 15%, в 

това сечение е 71,0 kNm/m'. Като необходимата армировка втори ред (d2 = 200 mm) 

за неговото поемане е As1,req = 865 mm2/m'. A вложената армировка е 5+5/m' с 

площ As1,prov = 5.78,5 + 5.113,1 = 958 mm2/m', като се пренебрегва в полза на сигур-

ността армировката в зоната на концентрация в оста. 
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Коефициента на армиране за армировка втори ред e: 
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Тъй като l = 6,10 m < 8,50 m, то коефициента F1 = 1,0. 

Напрежението в армировката при изчислителни товари за експлоатационно 

гранично състояние се получава: 

MPa.228
50,4.50,150,7.35,1

50,4.3,050,7
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Следователно за коефициента F2 имаме: 
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Откъдето оразмерителната проверка е изпълнена, тъй като: 

( ) 5,30
200

6100
действ.2,3451,1.0,1.7,2221 ====

d

l
FF

d

l
. 

7. Проверка на продънване 

За оразмеряването на продънване за колоните се използват опорните реакции, 

получени от изчислителния модел по метода на крайните елементи от изчислител-

ната товарна комбинация – Design. За крайните участъци на стените стойността на 

продънващата сила се определя чрез приспадащите се товарни площи. 

За укрепена конструктивна система коефициентите β, отчитащи несиметричното 

разпределение на напреженията в сеченията от нерегулярност на конструкцията и 

влияние на огъващите моменти, се приемат β = 1,15 за вътрешните опори и β = 1,4 – 

за крайните. В разглежданата конструкция няма ъглови опори. 

Изчислителният товар за плочата е: 1,35.7,50 + 1,50.4,50 = 16,88 kN/m2. 

Изчислителните продънващи сили за стените се получават: 

– С1а и С1b:  βVEd = 1,40.(7,3.16,88 + 8,8.3,00) = 209,5 kN; 

– C2:  βVEd = 1,15.(4,5.16,88 + 40,7.1,40) = 152,9 kN; 

– C3a:  βVEd = 1,15.14,3.16,88 = 277,6 kN; 

– C3b:  βVEd = 1,15.16,8.16,88 = 326,1 kN; 

– C4:  βVEd = 1,15.(5,4.16,88 + 40,7.1,40) = 170,4 kN; 

– C5:  βVEd = 1,40.(4,3.16,88 + 8,8.1,80) = 123,8 kN; 

– C6a:  βVEd = 1,15.8,7.16,88 = 168,9 kN; 

– C6b:  βVEd = 1,15.(7,0.16,88 + 5,4.5,80) = 171,9 kN; 

– C7a и С8:  βVEd = 1,40.(3,3.16,88 + 8,8.1,50) = 96,5 kN; 

– C7b:  βVEd = 1,40.(2,6.16,88 + 8,8.1,2 + 5,4.2,2) = 92,9 kN. 

Изчислителните продънващи сили за колоните от модела са: 

– K1:  βVEd = 1,40.351,2 = 491,7 kN; 

– K2:  βVEd = 1,40.340,7 = 477,0 kN; 

– K3:  βVEd = 1,15.646,6 = 743,6 kN; 

– K4:  βVEd = 1,15.585,7 = 673,6 kN; 

– K5:  βVEd = 1,15.472,6 = 543,5 kN; 

– K6:  βVEd = 1,15.520,8 = 598,9 kN; 

– K7:  βVEd = 1,40.180,2 = 252,3 kN; 

– K8:  βVEd = 1,15.396,3 = 455,7 kN; 

– K9:  βVEd = 1,15.424,9 = 488,6 kN; 

– K10:  βVEd = 1,15.502,0 = 577,3 kN. 
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Осреднената полезна височина на горната армировка e: 

( ) ( ) mm1981902065,05,0 21 =+=+= dddm . 

В случая дължината на конзолата е около 6dm, поради което всички опори по ос 

„А“ се приемат като вътрешни, а не като крайни. 

Подробно е показано оразмеряването на продънване за най-тежко натоварените 

крайна и средна колони, както и за най-натовареният ръб на стоманобетонните 

стени. За всички останали елементи проверката е представена в табличен вид. 

 

7.1. Продънване крайна колона K1 – 40/40 cm 

Изчислителната продънваща сила е βVEd = 491,7 kN.  

Базовият критичен периметър u1 се определя на разстояние 2dm от ръба и за 

крайна квадратна колона е: u1 = 3c + 2πdm = 3.400 + 2.3,14.198 = 2444 mm. 

Срязващите напрежения при продънване за базовия периметър u1 са: 
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( ) ( ) МРа016,1198.244410.7,491 3
1 === mEdEd duVv  . 

Конструираната горна армировка в плочата над K1 в зона с широчина 3dm = 3.198 = 

594 mm от ръбовете ѝ е определена съгласно фигурата. Осредненият коефициент на 

армиране е: 

02,00065,0
588,1

1646

994,0

1571

198.1000

1
=== YXl  . 

Мащабният коефициент k e: 

 ( ) ( ) 0,201,219820012001 =+=+= mdk . Прието k = 2,0.  

 

Носещата способност на безгредови плочи без напречна армировка за продънване е: 

 
( ) 

( )  MPa.607,0250,2.035,0;25.0065,0.100.0,2.12,0max

035,0;10012,0max

212331

212331
,

==

== ckcklcRd fkfkv 
  

За стойността на vEd е изпълнено граничното условие:  

МРа19,1607,0.96,1МРа016,1 ,maxmax, ==== cRdRdEd vkvv . 

Тъй като МРа607,0МРа016,1 , == cRdEd vv , то е необходимо конструирането 

на напречна армировка за поемане на продънващите сили. 

Частта от продънващата сила, която трябва да се поеме с напречна армировка е: 

 
 

    kN.5,2719,245;5,271max7,491.5,0;10.198.2444.607,0.75,07,491max

5,0;75,0max
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1,,
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EdmcRdEdsRd VduvVV 
  

Ефективното изчислително съпротивление на напречната армировка за продънване 

е fywd,ef  = 250 + 0,25 dm = 250 + 0,25.198 = 299,5 МРа <  fywd = 0,8.500 = 400 МРа. 

Радиалното разстояние между периметрите на разположение на напречната арми-

ровка sr ≤ 0,75dm = 0,75.198 = 148,5 mm. Прието sr = 140 mm. 

Площта на вертикалната напречна армировка Asw, разположена в разглеждания пе-

риметър u1 около опората в mm2 e: 

 .mm3,427
198.5,1.5,299

10.5,271.140

5,1.

2
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,

,
===

mefywd

sRdr
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df

Vs
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Разстоянието между клоновете на напречната армировка в тангенциално на периме-

търа направление е st ≤ 1,5dm = 1,5.198 = 297 mm. Прието st = 300 mm. 

Приетата бройка дюбели в базовия периметър при спазване на изискванията на 

нормите е ns = 8. Следователно необходимата площ на напречното сечение за един 

дюбел в рамките на базовия периметър е: 

.mm6,5384,428 2
1 === sswsw nАА  

Минималната площ на напречното сечение на един дюбел е: 
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При 2
min,1

2
1 mm0,28mm6,53 == swsw АА  се приема минималният възможен 

диаметър на един дюбел  с площ на напречното сечение .mm5,78 2
1 =swА  Сле-

дователно напречната армировка в базовия периметър е 8 дюбела.  

Критичният периметър uout, при който вече не е необходима напречна армировка, е: 

 ( ) ( ) .mm4093198.607,010.7,491 3
, === mcRdEdout dvVu    

Последният периметър дюбели трябва да е на разстояние от ръба на колоната: 

 ( ) ( ) .mm624198.5,114,3400.340935,13 =−−=−−= moutsw dcul   

Първият периметър на разположение на дюбелите се приема на разстояние 

между 0,3dm = 0,3.198 = 59,4 mm и 0,5dm = 0,5.198 = 99 mm от ръба на опората. 

Прието 70 mm. 

Носещата способност на плочата на продънване непосредствено до опората се огра-

ничава от условието: 
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V
v


,  

където: 

– u0 = 3.400 = 1200 mm е активният периметър на колоната при контакта ѝ с 

плочата; 

– v1 = 0,6 е коефициентът, отчитащ намалената якост на подложените на стра-

ничен опън бетонни диагонали. 

7.2. Продънване средна колона K3 – 50/50 cm 

Изчислителната продънваща сила е βVEd = 743,6 kN.  

Базовият критичен периметър е: u1 = 4c + 4πdm = 4.500 + 4.3,14.198 = 4488 mm. 

Срязващите напрежения при продънване за базовия периметър u1 са: 

( ) МРа837,0198.448810.6,743 3 ==Edv . 

Конструираната горна армировка в плочата над K3 в зона с широчина 3dm = 3.198 = 

594 mm от ръбовете ѝ е показана на фигурата: 

 

Следователно осредненият коефициент на армиране се получава: 

02,00085,0
688,1

2826

688,1

2826

198.1000

1
=== YXl  . 

Носещата способност на плочата без напречна армировка за продънване е: 

 ( )  MPa.665,0250,2.035,0;25.0085,0.100.0,2.12,0max
212331

, ==cRdv   

За стойността на vEd е изпълнено граничното условие:  

МРа30,1665,0.96,1МРа837,0 max, === RdEd vv . 
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Тъй като МРа664,0МРа837,0 , == cRdEd vv , то е необходимо конструирането 

на напречна армировка за поемане на продънващите сили. 

Частта от продънващата сила, която е необходимо да се поеме с нея е: 

 ( ) kN.8,3716,743.5,0;10.198.4488.664,0.75,06,743max 3
, =−= −
sRdV   

Площта на вертикалната напречна армировка Asw, разположена в разглеждания пе-

риметър u1 около опората в mm2 e: 

 .mm2,585
198.5,1.5,299

10.8,371.140 2
3

==swA   

Приетата бройка дюбели в базовия периметър е ns = 12. Следователно необходимата 

площ на напречното сечение за един дюбел в рамките на базовия периметър е: 

.mm8,48122,585 2
1 ==swА  

При 2
min,1

2
1 mm0,28mm8,48 == swsw АА  се приема минималният възможен 

диаметър на един дюбел  с площ на напречното сечение Asw1 = 78,5 mm2. Следо-

вателно напречната армировка в базовия периметър е 12 дюбела.  

Критичният периметър uout, при който вече не е необходима напречна армировка, е: 

 ( ) .mm5659198.664,010.6,743 23 ==outu   

Последният периметър дюбели трябва да е на разстояние от ръба на колоната: 

 ( ) ( ) mm.285198.5,114,3500.25659.5,05,125,0 =−−=−−= moutsw dcul    

Тъй като полученото разстояние е по-малко от разстоянието до базовият пери-

метър 2dm, то последният периметър дюбели се разполага в зоната около базовия. 

Носещата способност на плочата на продънване непосредствено до опората е: 

 MPa0,5МPa88,1
198.500.4

10.6,743
max,

3

0, === RdEd vv .  

7.3. Продънване при край на вътрешна стена С3 с широчина 25 cm 

Изчислителната продънваща сила е βVEd = 326,1 kN.  

Базовият критичен периметър е u1 = bw + 2(π + 1,5)dm = 250 + 2.(3,14 + 1,5).198 = 

2088 mm. 

Срязващите напрежения при продънване за базовия периметър u1 са: 

( ) МРа789,0198.208810.1,326 3 ==Edv . 

Конструираната горна армировка в плочата над края на С3 в зона с широчина 3dm = 

594 mm от ръбовете ѝ е показана на фигурата: 
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Следователно осредненият коефициент на армиране e: 

02,00051,0
891,0

958

438,1

1341

198.1000

1
=== YXl  . 

Носещата способност на плочата без напречна армировка за продънване е: 

 ( )  MPa.559,0250,2.035,0;25.0051,0.100.0,2.12,0max
212331

, ==cRdv   

За стойността на vEd е изпълнено граничното условие:  

МРа10,1559,0.96,1МРа789,0 max, === RdEd vv . 

Тъй като МРа559,0МРа78,0 , == cRdEd vv , то се конструира напречна арми-

ровка за поемане на продънващите сили, като продънващата сила за нея е: 

 ( ) kN.1,1631,326.5,0;10.198.2088.559,0.75,01,326max 3
, =−= −
sRdV   

Площта на вертикалната напречна армировка Asw, разположена в периметъра u1 e: 

 .mm6,256
198.5,1.5,299

10.1,163.140 2
3

==swA   

Приетата бройка дюбели в базовия периметър е ns = 7. Следователно необходимата 

площ на напречното сечение за един дюбел в рамките на базовия периметър е: 

.mm7,3676,256 2
1 ==swА  

При 2
min,1

2
1 mm0,28mm7,36 == swsw АА  се приема минималният възможен 

диаметър на един дюбел  с площ на напречното сечение Asw1 = 78,5 mm2. Следо-

вателно напречната армировка в базовия периметър е 7 дюбела.  

Критичният периметър uout, при който вече не е необходима напречна армировка, е: 

 ( ) .mm2946198.559,010.1,326 23 ==outu   

Последният периметър дюбели трябва да е на разстояние от ръба на стената: 

 ( ) ( ) .mm372198.5,114,3198.325029465,13 =−−−=−−−= mmwoutsw ddbul    

Тъй като полученото разстояние е по-малко от разстоянието до базовият пери-

метър 2dm, то последният периметър дюбели се разполага в зоната около базовия. 

Носещата способност на плочата на продънване непосредствено до опората е: 

 
( )

MPa0,5МPa95,1
198.198.3250

10.1,326
max,

3

0, ==
+

= RdEd vv .  

7.4. Продънване за всички вертикални опори 

Проверката на продънване за останалите вертикални опори е представена в таб-

личен вид, като осредненият коефициент на армиране, изразен в %, e получен по 

аналогичен начин. 

 

При проверката на продънване за левият край на стена 3 – С3а в направление на 

цифровите оси е отчетена само площта на основната мрежа без допълнителното 
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усилване с 5mʹ за да не се налага увеличаването на дължината на тези усилите-

ли. 

 

В таблиците ]kN[,max
*

max, cRdRd VkV = , като kmax = 1,96 съгласно [11], a VRd,c e но-

симоспособност на плочата без напречна армировка VRd,c = vRd,cu1dm.10-3 [kN]. 

Конструирането на армировката за продънване е показано на чертеж №04. 
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