Безгредова безкапителна междуетажна подова конструкция
(проект по стоманобетонни конструкции за специалност ССС)
ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗГРЕДОВА БЕЗКАПИТЕЛНА МЕЖДУЕТАЖНА ПОДОВА
КОНСТРУКЦИЯ
(Гладка безгредова стоманобетонна плоча)
1. Изходни данни
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1.1. Дебелина на безгредовата плоча h
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Ориентировъчно дебелината на плочата може да се приеме: h 

max

25

, където

max

е

максималното осово разстояние между опорите.
Минималната дебелина на безгредовата плоча се определя от следните три условия:
- ограничаване на провисванията на плочата;
- удовлетворяване на проверките за продънване на плочата;
- осигуряване на необходимата огнеустойчивост на плочата (табл.1).
Таблица 1 – Минимални размери и осови разстояния за безгредови
стоманобетонни плочи
Граница на
Минимални размери [mm]
огнеустойчивост при
Дебелина на плочата
Осово разстояние от армировката
стандартен пожар
във външен ред до най-близкия ръб
на сечението
REI 30
150
10*
REI 60
180
15*
REI 90
200
25
REI 120
200
35
REI 180
200
45
REI 240
200
50
*Обикновено изискваното от EN 1992-1-1 бетонно покритие е достатъчно.
Сградата е II степен на огнеустойчивост и междуетажните подови конструкции
трябва да имат граница на огнеустойчивост REI 60, поради което минималната дебелина на
плочата е: min h  180mm .
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1.2. Полезна височина на сечението
горна армировка втори ред
горна армировка първи ред
d
h d1 2

d

I

d

II

d

долна армировка втори ред
долна армировка първи ред

Полезната височина на сечението е:
- за долна армировка първи ред (по направление на по-големите междуосия):
d1 = h – cnom –  /2 [mm];
- за долна армировка втори ред: d2 = d1 –  [mm];
- за горна армировка втори ред (по направление на по-големите междуосия):
dII = h – cnom –  /2 [mm];
- за горна армировка първи ред: dI = dII –  [mm];
- средна полезна височина на горната армировка: d = h – cnom –  [mm],
където:
cnom e номинално бетонно покритие на армировката:
cnom = cmin + ∆cdev;
cmin – минимално бетонно покритие, което се определя от изискванията за осигуряване
на сцепление, за дълготрайност на армировъчната стомана и за съответната огнеустойчивост;
cmin ≥  ; за клас по въздействие на околната среда ХС1 и клас на конструкцията S4 (при 50
години проектен експлоатационен срок) cmin = 15mm при диаметър на армировъчните пръти
за долната армировка  <15mm; cmin = 20 mm при диаметър на армировъчните пръти за
горната армировка  ≤ 20mm;
∆cdev – абсолютна стойност на допустимото отклонение на бетонното покритие, което
се приема 5÷10 mm;
 - диаметър на армировъчните пръти [mm].
1.3.Материали за безгредовата стоманобетонна плоча
Препоръчва се бетон клас С25/30 и армировъчна стомана клас В420 или В500.
Изчислителните характеристики на материалите са:
- изчислителна стойност на якостта на натиск на бетона:
α .f
1.f
f cd  cc ck = ck [N/mm2];
γc
1,5
- изчислителна стойност на границата на провлачане на армировката:
f
f
f yd = yk = yk ,  N/mm 2  ,
γ 1,15
s

където:
αcc е коефициент, който отчита влиянието на дълготрайните натоварвания върху
якостта на бетона; Националното приложение препоръчва α cc=1;
γc и γs – частни коефициенти съответно за бетона и армировъчната стомана,чрез които
се получават изчислителните стойности на характистиките на бетона fcd и стоманата fyd; за
крайни гранични състояния при дълготрайна и краткотрайна изчислителни ситуации γc = 1,5
и γs =1,15.
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2. Натоварване (въздействия) [ kN/m2]
2.1. Характеристични стойности на въздействията
2.1.1. Постоянни въздействия - собствено тегло :
h f x25  kN/m2 
- стоманобетонна плоча:
- настилка 5 cm (мозайка): 0,05.22 = 1,10kN/m2
- окачен таван:
0,50kN/m2

g

k

 kN/m2 

2.1.2.Променливи въздействия:
- експлоатационни: q k1 = .....kN/m2 (по задание);
- еквивалентно равномерно разпределено натоварване от леки преградни
стени: q k2 = 1,2 kN/m2 ;
q k = q k1  q k 2 [kN/m2 ]

2.2. Изчислителни стойности на въздействията
2.2.1. Постоянни: gd=1,35.gk [kN/m2]
2.2.2. Променливи: qd=1,5.qk [kN/m2]
3. Статическо изчисление
Извършва се по „Метод на заместващите греди”. Плочата се разглежда като
съставена от надлъжни и напречни греди, ставно подпрени върху колони и стени (шайби).
Широчината на заместващите греди представлява:
- разстоянието между средите на прилежащите полета (за заместващи греди по
вътрешни оси);
- разстоянието от средата на прилежащото поле до крайния ръб на плочата (за
заместващи греди по външни оси).
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За изчислителни отвори на заместващите греди се приемат осовите разстояния
между опорите. Коравината на заместващите греди се определя за ненапуканото бетонно
сечение (без отчитане на армировката), като се вземе пред вид промяната на инерционния
момент при изменение на широчината на заместващата греда в някои полета.
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За анализа във всяко направление се използва общото натоварване върху
съответното поле. Въздействията върху заместващите греди се получават като равномерно
разпределеното натоварване върху плочата се умножава с широчината на заместващата
греда:
- за заместваща греда по ос В: gd,B = gd.bB = gd.0,5. ( 1  3 ) ;
qd,B = qd.bB = qd.0,5. ( 1  3 ) ;
- за заместваща греда по ос 4: gk,4 = gk.b4 = gk. 1 ;
gd,4 = gd.b4 = gd. 1 ;
qd,4 = qd.b4 = qd. 1 .
Меродавните товарни състояния отговарят на най-неблагоприятно възможно
разположение на променливите въздействия, като се изхожда от линиите на влияние:
- за заместваща греда по ос В:





























































- за заместваща греда по ос 4:






























Когато характеристичната стойност на променливите въздействия върху плочата qk е
по-малка от 4,0 kN/m2 и тези вертикални въздействия не действат едновременно с
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максималната си стойност във всички полета, усилията могат да се определят за пълното
вертикално натоварване във всички полета на заместващите греди. Това допускане не се
отнася за конзолите на плочите при определяне на максималния момент в полето до
конзолата.
Огъващите моменти, напречните сили и опорните реакции в заместващите греди се
определят в еластичен стадий по методите на строителната механика.
Получената диаграма на огъващите моменти за всяка заместваща греда е интегрална
за цялата широчина на гредата. Интензивността на огъващите моменти е променлива по
широчината й: най-голяма е близо до оста на колоните и намалява към крайщата й.
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Надколонна ивица на заместваща греда по ос Г
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4.Разпределение на огъващите моменти по широчината на заместващите греди
Огъващият момент във всяко напречно сечение на заместващата греда се разпределя
между:
- надколонна и две половини от средни ивици (за вътрешна заместваща греда);
- надколонна и една половина от средна ивица (за крайна заместваща греда).
Надколонната ивица се състои от две полуивици, минаващи от двете страни на оста,
прекарана през опорите, като широчината на всяка полуивица е равна на една четвърт от
късата страна на полето (ℓmin/4). При крайна ос широчината на външната полуивица
обхваща разстоянието от оста до ръба на плочата, минаващ успоредно на оста:

К10





Огъващите моменти в отделните сечения на заместващата греда се разпределят
между надколонната и двете половини от средните ивици, като се умножат по
коефициентите на разпределение, чиито граници са дадени в таблица 2:
Таблица 2 – Разпределителни коефициенти за огъващите моменти в безгредова плоча
Отрицателни моменти
Положителни моменти
0,60 ÷ 0,80
0,50 ÷ 0,70
Надколонна ивица
0,40 ÷ 0,20
0,50 ÷ 0,30
Средна ивица
ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата от коефициентите за огъващите моменти, поемани от надколонната и средните
ивици на заместващата греда, винаги трябва да бъде 1.
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Стойностите на разпределителните коефициенти за надколонната и двете половини
от средни ивици на заместващата греда по ос 4 са както следва:
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За отрицателни огъващи моменти:
1) коефициент на разпределение за надколонната ивица (за точки 2,8,14): k2 = 0,75;
2)коефициент на разпределение за всяка половин средна ивица (за точки 1,7,13,3,9,
15): k1 = k3 = (1-0,75)/2 = 0,125 – двете половини от средни ивици са с еднаква широчина,
поради което техните коефициенти на разпределение имат еднакви стойности; в случай на
различни широчини коефициентът за средна ивица се разпределя между двете половини от
средни ивици пропорционално на широчините им.
За положителни огъващи моменти:
1) коефициент на разпределение за надколонната ивица (за точки 5,11,17): k5 = 0,60;
2)коефициент на разпределение за всяка половин средна ивица (за точки 4,10,16,6,
12,18): k4 = k6 = (1-0,60)/2 = 0,20 – двете половини от средни ивици са с еднаква широчина и
техните коефициенти на разпределение имат еднакви стойности; в случай на различни
широчини коефициентът за средна ивица се разпределя между двете половини от средни
ивици пропорционално на широчините им.
Стойностите на разпределителните коефициенти за надколонната и двете половини
средни ивици на заместващата греда по ос В при ℓ1 < ℓ3 се определят както следва:
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Тъй като общата широчина на двете половини от средни ивици на заместващата
греда по ос В (ℓ3/2) е по-голяма от половината от широчината на тази заместваща греда
(bB/2), се процедира по следния начин:
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За положителни огъващи моменти:
1)определя се сумарният коефициент на разпределение за двете половини от средни
ивици:

/2
3 /2
;
 0,40.
bB / 2
( 1  3) / 4
2)определя се коефициентът на разпределение за надколонната ивица (за точки
2,8,14,20,26):
k2 = 1 – k1,3;
3)определя се коефициентът на разпределение за всяка половина от средна ивица:
коефициентът за средна ивица се разпределя между двете половини от средни ивици
пропорционално на широчините им:
/ 2 1 / 4
k1 = k1,3. 3
- за точки 1,7,13,19,25;
3 /2
/ 4 - за точки 3,9,15,21,27.
k3 = k1,3. 1
3 /2
За отрицателни огъващи моменти:
1)определя се сумарният коефициент на разпределение за двете половини от средни
ивици:
/2
3 /2
k4,6= 0,25. 3
;
 0,25.
bB / 2
( 1  3) / 4
2)определя се коефициентът на разпределение за надколонната ивица (за точки
5,11,17,23):
k5 = 1 – k4,6;
k1,3 = 0,40.

3

3)определя се коефициентът на разпределение за всяка половина от средна ивица:
коефициентът за средна ивица се разпределя между двете половини от средни ивици
пропорционално на широчините им:
/ 2 1 / 4
k4 = k4,6. 3
- за точки 4,10,16,22;
3 /2
/4
k6 = k4,6. 1
- за точки 6,12,18,24.
/
2
3
5.Изчисляване на надлъжната армировка
Сеченията на плочата се оразмеряват на огъване, като изчисленията се извършват
отделно за надколонни и средни ивици. Разглежда се правоъгълно напречно сечение с
широчина bi, равна на широчината на съответната ивица. По направление на по-големите
междуосия се работи с по-голяма полезна височина (долната и горна армировки са външни).
За цялата плоча прътите от първи ред трябва да са в едно направление.
f cd
0,8x
d

hf

ec

Fcd

x

z = .d

M Ed
Fs1

Ac

0,8x

A s1
es1

bi

Процедурата за изчисляване на надлъжната армировка е следната:
1)изчислява се относителният огъващ момент:
_____________________________________________________________________________________________________
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M Ed,i

,
bi .di 2 .f cd
в която формула отделните величини са в следните дименсии: MEd,i [N.mm/m]; bi[mm];
di[mm]; fcd[N/mm2];

m Ed =

2)проверява се условието за недопускане на крехко разрушаване (х ≤ 0,45.di):
mEd  mEd,lim  0, 2952; ако mEd  mEd,lim  увеличава се h;
3)за стойността на mEd се отчита  от табл.15.13 на [3], където  

z
е
di

относителното рамо на вътрешната двойца сили;
4)изчислява се необходимата площ на надлъжната опънната армировка:
M Ed,i
 mm 2 /m  ;
As,req =
.d .f
i

yd

5)изчислява се минималната площ на надлъжната опънната армировка:
f
As,min =0,26. ctm .bi .di  0,0013.bi .di [mm2/m],
f yk
където fctm е средна стойност на якостта на осов опън на бетона; bi[mm];
6)определя се меродавната площ на надлъжната опънна армировка:
As1= max ( As,req; As, min ) [mm2/m];
7)избира се диаметър  на армировъчните пръти [mm] (не по-голям от приетото
бетонно покритие на армировката) и се определя площта на напречното сечение на един
армировъчен прът As1 [mm2 ] ; препоръчва се максималният диаметър на армировъчните
пръти да не надвишава  18 за долна армировка и  22 за горна армировка;
8)определя се броят на прътите в ивицата от плочата:
A
N  s1 [бр.]; получената стойност се закръглява на цяло число нагоре.
A s1
9)изчислява се разстоянието между армировъчните пръти:
b
s = i  s max  250 mm (препоръчва се s ≤ 200 mm).
N
Ако s > smax, се приема s = smax и се преизчислява броят на прътите: N = bi/s.
Препоръчва се минималното светло разстояние между прътите smin да бъде следното:
- в зоната на пресичане на две средни ивици: smin = 100 mm;
- в зоната на пресичане на надколонна и средна ивица: smin = 100 mm;
- в зоната на пресичане на две надколонни ивици: smin = 70 mm;
- в зоната на продънване: smin = 50 mm.
10)изчислява се площта на напречното сечение на вложената армировка:
As,prov =As1 .N mm2  ;
11)определя се необходимият коефициент на армиране ρ и коефициентът на
армиране за надлъжната армировка ρℓ:
ρ=

As,req
bi .d i

;ρ=

As,prov
bi .d i

.
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Удобно е изчисленията за всяка от заместващите греди да се представят в табличен
вид (табл.3).
Таблица 3 – Изчисляване на надлъжната армировка в заместваща греда 4
№
точka

1
2
3
4
5
6

MEd

MEd,i
(ki.MEd)

ki

di

bi

mEd

δ

As,req

As,min

As1

пръти

N ;

S

As,prov

ρ

ρℓ

ℓ1/4
ℓ1/8
ℓ1/4
ℓ1/8
ℓ1/4
ℓ1/4
ℓ1/2
ℓ1/4

0,125
0,125
0,75 0,50
0.125
0,125
0,20
0,60
0,20

6. Конструиране на армировката за огъване
Армирането на безгредовата безкапителна стоманобетонна плоча се извършва само с
прави пръти. Обикновено за всяка плоча се изготвят два армировъчни плана в мащаб 1:50:
отделно за долна армировка и за горна армировка. В забележки към чертежите се записват:
клас бетон; клас армировъчна стомана; минимално и номинално бетонно покритие на
армировката cmin и cnom.
В надколонните ивици в зоните с отрицателни огъващи моменти се прави следното
разпределение на армировката: в ивица с широчина, равна на 0,25.ℓmin (по 0,125 пъти късата
страна на полето от всяка страна на колоната) трябва да се разположи 50% от общата горна
армировка, необходима за поемане на целия огъващ момент в заместващата греда. В
останалите ивици, допълващи надколонната, се разполага останалата армировка от
надколонната ивица.
При вътрешни колони във всяко ортогонално направление трябва да се осигури
долна армировка от поне два пръта, минаващи през колоната. Точното определяне на
необходимата долна армировка, която да премине непрекъснато над колоната, е свързано с
изчисляване за носимоспособност след продънване (виж края на т.7).
При безгредови плочи с еднакви или приблизително еднакви полета и равномерно
разпределени натоварвания носещата армировка се конструира по следния начин:
- долните армировъчни пръти трябва да излизат извън оста, ограничаваща полето (да
се закотвят при опорите), min 10  , където  е диаметърът на пръта, но не по-малко от 10 cm;
при малки полета прътите могат да минават непрекъснато през две или повече полета;
- горната носеща армировка (усилители над опорите) се изпълнява с прави пръти,
имащи дължина 0,6.ℓ (по 0,3.ℓ от двете страни на оста), където ℓ е дължината на по-голямата
от страните на полетата, в които те се разполагат:
ОБИЧАЙНО КОНСТРУИРАНЕ НА НОСЕЩАТА АРМИРОВКА
ВЪВ ВСЯКА ЗАМЕСТВАЩА ГРЕДА

горна армировка

долна армировка

1




a a



1 2

a > 10ф (10 cm)

2
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надколонна ивица

Ш

половин средна ивица
долна армировка: 0,75.А s

> 0,2.
долна

Ш

долна армировка: 0,75.А s
половин средна ивица

долна армировка: 0,75.А s

горна арм.> 0,25.А s
край на плочата

средна ивица

Ш

горна армировка: 1,75.А s

При съседни полета със значителна разлика в големините на отворите или в
натоварванията им, дължините на прътите трябва да се определят с оглед покриване на
моментовата диаграма.
Препоръчва се в зоните, където не е необходима горна армировка по изчисление, да
се предвиди минимална горна армировка за поемане на напреженията от съсъхване на
бетона и от температурни промени. За фиксиране на проектното положение на горната
армировка се използват столчета (min 3бр./m2) или дълги стойки от заварени мрежи.
Когато между вътрешните колони има носеща стена (шайба), армировката за
положителен момент в надколонната ивица и прилежащите средни ивици, минаващи
успоредно на стената, може да се намали с 25% за участъка между колоните, ако
статическото решение е извършено по „Метод на заместващите греди”. Горната армировка
при подпора на средна ивица, минаваща напречно над носеща стена (шайба), трябва да се
увеличи със 75% спрямо определената от оразмеряването на ивицата, когато статическото
решение е извършено по „Метод на заместващите греди. Ако в някой край на безгредовата
плоча се явява частично запъване, невзето под внимание при статическото решение
(например при наличие на шайба в края), се поставя горна армировка с площ на напречното
сечение min 25% от площта на долната армировка в полето, но не по-малко от Аs,min; тази
армировка трябва да навлезе в полето на дължина min 0,2 пъти отвора на това поле:



край на плочата
армировка в
ефективната широчина b e

hc

r

армировка при неподпрян край
извън ефективната широчина b e

r  > 0,4% за един клон

min 5ф8/m

h

bc

h

be = b c+ hc > bc+ 6d

При крайни и ъглови колони трябва да се постави армировка, перпендикулярна на
свободния край на безгредовата плоча, която да предаде огъващите моменти от плочата на
крайната или ъгловата колона и същевременно да осигури достатъчна носимоспособност на
усукване на крайните ивици [1],[2],[3]. Тази армировка се разполага в ивица с ефективна
широчина be. Горната армировка в ивицата be участва и в осигуряването срещу продънване,
поради което за крайни колони широчината be не трябва да е по-малка от съответния размер
на колоната плюс 3d от всяка страна[2] :

> bd

> 2h
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При наличие на неголеми отвори в плочата армировъчните пръти, прекъснати от
отвора, се заместват от допълнителни пръти, поставени от двете страни на отвора, с
напречно сечение, равностойно на това на прекъснатите пръти. Големите отвори трябва да
се отчетат при конструктивния анализ на плочата. Препоръчително е отворите да не се
разполагат в зоните на продънване (по възможност) [3].
7. Проверка на продънване
Прави се за областите от безгредовата плоча, подложени на продънване – вътрешни,
крайни и ъглови колони; области в края и при ъглите на стоманобетонни стени (шайби).
За колона К5 опорната реакция от натоварването върху междуетажната плоча се
определя като средноаритметична стойност от опорните реакции в тази колона, получени от
решаването на заместващи греди по ос В и по ос 4:
VEd = 0,5.(RB + R4).
При монолитна връзка колона-плоча трябва да се отчита нецентричното натоварване
на колоните, което увеличава максималното напрежение на срязване при продънване с
коефициент β>1. За конструкции, при които напречната устойчивост не зависи от рамковото
действие на плочите и колоните, и при които съседните отвори не се различават с повече от
25%, могат да се използват следните приблизителни стойности за β:
- β = 1,15 за вътрешни колони;
- β = 1,40 за крайни колони;
- β = 1,50 за ъглови колони.
Изчислителният модел за проверка срещу разрушаване от продънване в крайно
гранично състояние е следният:
2d
Q=26,6

2d

o

Q=26,6

o

d

h

hc /bc

hc

2d

out

2d
bc
2d

2d
2d

2d

основен критичен
периметър u1
необходим периметър
на срязване uout

2d

2d

VEd

out

Процедурата за проверка на продънване е следната:
1)изчислява се продънващата сила: β.VEd:
За вътрешна колона К5 продънващата сила е: 1,15.VEd [N];
2)определя се основният критичен периметър u1:
За вътрешна колона K5 при липса на отвори в плочата:
u1 = 2.(hc + bc) + 2.π.2d [mm].
За крайни и ъглови колони; за колони с напречно сечение, различно от правоъгълно;
за плочи с капители; при наличие на отвори в плочата; а също и в някои случаи на
нецентрично приложена опорна реакция u1 се изчислява съгласно [1] и [2].
3)определя се изчислителната стойност на носимоспособността на бетона на
срязване при продънване (напрежение):
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vRd,c = CRd,c .k. 100.ρ .fck   vmin [N/mm2],
в която:
1/3

CRd,c е коефициент: CRd,c =

0,18 0,18
=
=0,12 при дълготрайни и краткотрайни ситуации;
γc
1,5

мащабният коефициент k е равен на:
200
k=1+
 2, 0 , където полезната височина d е в  mm ;
d
ρℓ   ,x . ,y ≤ 0,02;
ρ ,x =

As,prov, x
b1.d

; ρ ,y =

As,prov,y
b 2 .d

са коефициентите на армиране за горната надлъжна

армировка в двете направления; стойностите на ρ , x и ρ ,y се изчисляват като средни
стойности в ивици от плочата с широчина, равна на съответния размер на колоната плюс 3d
от всяка страна;
fck e в [N/mm2];
vmin =0,035.k 3/2 .fck1/2 ;
4)извършва се проверката за продънване:
- ако β.VEd ≤ VRd,c = vRd,c.d.u1 не е необходима напречна армировка (в тази проверка
полезната височина d и основният критичен перимерър u1 се заместват в [mm]);
- ако β.VEd > VRd,c = vRd,c.d.u1 необходима е напречна армировка по изчисление или
увеличаване дебелината на плочата, или конструиране на капител.
При необходимост от напречна армировка, изчисляването й се извършва по
следната процедура:
1)определя се опорният периметър u0:
u0 = 2.(hc + bc) [mm] – периметър на напречното сечение на вътрешна колона.
За крайни и ъглови колони, a също и при наличие на някои отвори в плочата u0 се
определя по формули, дадени в [1] и [2].
2)определя се изчислителната стойност на максималната носимоспособност на
плочата на срязване при продънване (напрежение):
vRd,max = 0,5..fcd [N/mm2],

f ck
), а fck e в [N/mm2];
250
3)прави се проверка за достатъчност на опорното сечение:
β.VEd ≤ VRd,max = vRd,max.d.u0, като полезната височина d и опорният перимерър u0 се
заместват в [mm]).
Ако проверката не е изпълнена, необходимо е да се увеличи дебелината на плочата
или опорният периметър (например чрез конструиране на капител), или класът на бетона.
където:   0, 6.(1 

4)определя се необходимият периметър на срязване uout (критичният периметър, за
който не е необходима напречна армировка):
.VEd
u out 
[mm];
v Rd,c .d
5)изчислява се разстоянието ℓout от ръба на колоната до периметъра uout:
u  u0
За вътрешна колона К5: out  out
[mm];
2.
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6)определя се областта на армиране с напречна армировка:
ℓw = ℓout – 1,5d ≥ 1,2d [mm], където ℓw е разстоянието от ръба на колоната до външния
периметър на разполагане на напречната армировка;
7)избира се начин на армиране (стремена; кобилици; дюбели с глави или др.)съгласно
указанията в [2]:
За проекта се приема равномерно армиране с вертикални стремена. Когато
стремената обхващат външния ред горни армировъчни пръти и поне втория ред от долната
надлъжна армировка, стойността на средната полезна височина на горната армировка d не
се корегира. Когато стремената обхващат само вътрешния ред горна армировка или са
конструирани в собствен скелет, монтиран между долната и горна надлъжни армировки на
плочата, е необходимо изчисляване на нова намалена средна стойност на полезната
височина.
8)изчислява се частта от продънващата сила, която трябва да се поеме с напречна
армиравка VRd,s [2]:
VRd,s = β.VEd – 0,75.vRd,c.d.u1 ≥ 0,5. β.VEd;
9)определя се ефективното изчислително съпротивление на напречната армировка
за продънване:
fywd,ef = 250 + 0,25.d ≤ fywd, където fywd е изчислителната стойност на границата на
провлачане на напречната армировка;
10)изчислява се площта на напречната армировка (стремена), необходима в един
периметър около колоната:
VRd,s
,
Asw 
f ywd,ef .(1,5d / s r )
където sr [mm] e радиалното разстояние между периметрите на разположение на напречната
армировка; за стремена: sr≤ 0,75.d. За получената площ Asw се избират брой и диаметър на
стремената в един (най-вътрешен) периметър. Трябва да се предвиди армировка за
продънване с вертикални клонове, разположени най-малко в два периметъра.
Конструирането на напречната армировка е съгласно [2].
Изчисляване на необходимата площ на долната армировка в двете
направления, която трябва да премине през колоната или да се закотви в нея [2]:
V
As,x  As,y  Ek [mm2],
f yk

VEd
е характеристичната стойност на опорната реакция.
1, 4
При вътрешни колони във всяко ортогонално направление трябва да се осигури
долна армировка от поне два пръта, минаващи през колоната.
където VEk 

8. Проверка на провисване ( без директно изчисление на преместванията)
Обикновено меродавни са ъгловите и/или крайни полета. В проекта проверката се
прави за надколонната ивица по направление на по-големите междуосия (за надколонната
ивица по ос 4 в участъка между колони К1 и К5). Изчисляват се:
- основният коефициент на армиране: ρ0 = f ck .103 , като fck e в [N/mm2];
- граничното отношението отвор/полезна височина ℓ/d, удовлетворяващо
изискванията за допустимо провисване:
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1,5

 0  
1,5.f ck .103
=K. 11+
+3,2. f ck .  -1  при ρ  ρ0 ;
d
ρ

 ρ  

1,5.f ck .103 
=K. 11+
 при ρ > ρ0 ,
d
ρ



където:
ρ е необходимият коефициент на армиране;
fck е в [N/mm2]
K – коефициент, който отчита конструктивната система: K=1,2 за безгредова плоча,
подпряна на колони.
Определят се коефициентите F1 и F2:
1,0 при max  8,5 m

F1 =  8,5
при max >8,5 m

 eff
където ℓmax е по-големият осов отвор на полето и се замества в [m];
310 As,prov
,
F2 =
.
σs As,req
където σs е напрежението в опънната надлъжна армировка при изчислителни товари в
експлоатационни гранични състояния (при квазипостоянна комбинация на въздействията);
може да се изчисли по формулата:
f
g +ψ .q
σs = yk . k 2 k ,
1,15 g d  q d
в която ψ2 е коефициент за определяне на квазипостоянната стойност на променливите
въздействия, зависещ от категорията на сградата (за сгради категория В: административни
сгради и офиси - ψ2 = 0,3).
Прави се проверка за полезната височина (за дебелината) на плочата:
- ако

d

.F1.F2 

d

 провисването е в границите на допустимите стойности ;

 необходимо е да се увеличи дебелината на плочата h и/или
d
d
площта на напречното сечение на вложената армировка As,prov, но най-много до 1,5.As,req (за
препоръчване до 1,3.As,req).
- ако

.F1.F2 

max

max
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