3.
ОСНОВНИ ЧАСТИ НА СГРАДИТЕ.
НОСЕЩИ И НЕНОСЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ
На фиг. 3.1 е показана една сграда. Такъв тип сгради обикновено служат за
жилища или за офиси. Има и сгради с друго предназначение:

- начални, средни и висши училища;
- кина, театри, концертни зали;
- изложбени зали, музеи;
- зали за конгреси, събрания, парламентарна дейност;
- спортни зали, плувни басейни;
- болници и други лечебни заведения;
- хотели, ресторанти, дискотеки и други подобни;
- магазини и други търговски сгради
- складове;
- промишлени (индустриални) сгради;
- сгради за нуждите на транспорта - железопътни гари, автогари, аерогари, депа
за автомобили и трамваи, гаражи за леки автомобили, товарни автомобили (камиони)
или автобуси; сгради за ремонт на превозни средства.

- църкви и храмове за различни религии.
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Фиг. 3.1. Вертикален разрез (vertical section) на сграда. 1 - фундамент
(foundation), 2- външна стена (wall), 3 - вътрешна стена, 4 - подова конструкция
(floor structure), 5 - дървена покривна конструкция (timber roof structure), [18]

3.1.

СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ

Сградите се състоят от строителна конструкция и неносещи части. Строителните
конструкции се изпълняват от различни материали и във връзка с това те могат да бъдат:

-

дървени (timber);

-

метални - от стомана, алуминий и др. (metal - from steel, aluminum ecc.)

-

масивни.

-

пластмасови.

Терминът масивни конструкции е приет в България като буквален превод на
немското Massivkonstruktionen или Massivbau.
Видове масивни конструкции:
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-

зидани конструкции (masonry structures);

бетонни конструкции или още наричани конструкции от неармиран бетон
(plain concrete structures);
-

стоманобетонни конструкции (reinforced concrete structures); в бетона има
стоманена армировка (reinforcement); повече информация за армировката има по-долу в
тези записки;

- предварително напрегнатите стоманобетонни конструкции (prestressed
concrete structures) са особен вид стоманобетонни конструкции; освен обикновената
армировка (reinforcement) в тях има и напрягаща, армировка (prestressed tendons); тук е
трудно да се дадат повече обяснения за предварително напрегнатите конструкции; те се
изучават подробно в IV и V курс в дисциплините “Стоманобетон”, “Стоманобетонни
конструкции” и “Стоманобетонни мостове”.
За разлика от българския език, на английски има следното обобщаващо понятие concrete structures. В него се включват бетонните и стоманобетонните конструкции (в
това число и предварително напрегнатите). Българското понятие масивни конструкции
може да се преведе на английски concrete and masonry structures.
В една сграда може да има конструкции или елементи от различни материали.
Например фундаментите (foundation) могат да бъдат от неармиран бетон. Колоните и
подовите конструкции сега обикновено се изпълняват от стоманобетон. Показаната на
фиг. 3.1 сграда е с дървена покривна конструкция (timber roof structure).
Неносещи елементи са тези елементи, които не са части от конструкцията. Това
могат да бъдат преградни стени (partition walls). Преградните стени могат да бъдат
отстранени (съборени). При това се разширяват помещенията, но носещата способност
на сградата не се нарушава.
В сградите има и носещи стени (supporting walls). Примери са дадени по-долу в
записките. Те са част от конструкцията и носят етажите над тях или покрива.
Отстраняването (събарянето) на носещи стени влияе неблагоприятно върху носещата
способност на сградата. То може да причини повреди или дефекти. Възможно е при
това да се стигне и до аварии с тежки последствия за сградата и за хората намиращи се в
нея. Събарянето на носещи стени може да стане по специален проект. Обикновено
функцията на предвидените за събаряне стени трябва да бъде поета от други елементи
от стомана, стоманобетон, дърво. Тези елементи трябва да бъдат монтирани преди
събарянето на стената. По подобен начин трябва да се постъпи, ако трябва да се
пробиват големи отвори в носещи стени.

3.2. ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ (MASONRY
STRUCTURES)
3.2.1.

КАМЕННИ ЗИДАРИИ И КАМЕННИ КОНСТРУКЦИИ

Камъкът е материал, който се използва в строителството още от древността. В
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зависимост от начина на обработката на камъните и разполагането им в стените има
различни видове зидарии, фиг. 3.2, 3.3 и 3.4.

Фиг. 3.2. Схеми на различни видове зидарии

Фиг. 3.3. Зидария от камъни с неправилна форма
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Фиг. 3.4. Зидарии с добре обработени камъни
Между отделните камъни се образуват фуги (masonry joints). Фугите обикновено
са запълнени с разтвор (mortar). Трябва да се прави разлика между понятието от
химията разтвор (solution) и строителен разтвор (mortar).
Видове строителни разтвори:

-

циментно-пясъчни;

-

варо-пясъчни;

-

циментно-варо-пясъчни;

-

глинени; използвани са в миналото.

Има каменни конструкции със суха зидария (dry masonry). При сухата зидария
повърхностите на камъните са много добре обработени. Съседните камъни плътно
прилягат един към друг и затова спойката в този случай е излишна. Пример за
конструкции от суха зидария са египетските пирамиди. Има и сводови мостове (arch
bridges), които са изградени от суха зидария, фиг. 4.8.
В България има много примери на запазени конструкции от суха зидария като:

-

мостове в Родопите;

-

подпорни стени (retaining walls).

-

огради на дворове в селата.

Тези конструкции са построени в предишните десетилетия и столетия. Имат
високи естетически качества и са част от историята на нашето строителство.
В наши дни каменната зидария се изпълнява много рядко. Обработката на
камъните и зидането изисква много ръчен труд.
Тук са дадени следните примери за каменни конструкции от минали епохи:
На фиг. 3.5 е показан Колизея в Рим. Той е построен преди около 2000 години, по
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времето на разцвета на Римската империя. По форма и предназначение той прилича на
днешните стадиони.

b
Фиг. 3.5. Колизеят в Рим с каменна конструкция [9]
На игралното поле (арената) на Колизея са се провеждали борби с гладиатори.
На фиг. 3.6 е показана схема на една готическа катедрала. Нейната конструкция е
главно от каменна зидария. Само покривната конструкция е дървена. Такива катедрали
са строени през Средновековието, като най-известни са тези в Кьолн, Париж, Милано и
в други градове.
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Фиг. 3.6. Католическа катедрала - архитектурен стил готика: 1 - каменна
конструкция; 2 - дървена покрив на конструкция, [9]

3.2.2.

ТУХЛЕНИ ЗИДАРИИ (BRICK MASONRY)

Тухлите са материал, който се произвежда от качествена глина. След формуването
им тухлите се изпичат. На фиг. 3.7 са показани различни видове тухли от каталога на
една италианска компания. Подобни видове тухли се произвеждат в България и много
други страни.
Тухлените зидарии се използват широко в строителството. В началото на 20 - век в
София и други градове на България са построени много сгради с носещи тухлени стени
(supporting brick walls). Подовете на тези сгради са с дървена конструкция, наричана
гредоред (trimmer joists). Сега също се строят къщи на един или два етажа в малките
селища и вили с носещи тухлени стени. Подовите конструкции на тези сгради често са
стоманобетонни.
В съвременните сгради със стоманобетонни конструкции тухлените стени
обикновено не са носещи. Те могат да бъдат по фасадата - неносещи външни стени
(curtain walls). Вътрешните неносещи стени се наричат преградни стени (partition walls).
Примери за зидане с тухли са дадени на фиг. 3.8, 3.9 и 3.10.
В миналото в българското строителство са ползвани и непечени тухли, наричани
кирпич (sun-dried brick). В много български села и днес могат да се видят стопански
постройки и дори стари жилища от кирпич.
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Фиг. 3.7. Видове тухли (brick) [19]

Фиг. 3.8. Зидане - полагане на разтвор с мистрия [21]
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Фиг. 3.9. Попълване на фуга с разтвор при зидане [21]

Фиг. 3.10. Зидане с кухи тухли [21]
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3.2.3.

ЗИДАРИИ ОТ ЛЕКИ БЕТОННИ БЛОКЧЕТА

В нашата страна за неносещи стени се използват често блокчета Ytong (носещи
името на фирмата, която ги произвежда), фиг. 3.11 и 3.12. Блокчетата Ytong са от
газобетон, който има много пори (малки празнини) в структурата си. Газобетоните
блокчета са значително по-леки от тухлите. Това им дава следните предимства:

-

получава се много добра топлоизолация и звукоизолация;

-

строителните конструкции (обикновено стоманобетонни) са по-леко
натоварени, отколкото когато стените са тухлени.

Фиг. 3.11. Преградни (неносещи) стени с блокчета Ytong [21]
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Фиг. 3.12. Зидане с блокчета Ytong [21]

3.3. БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ
КОНСТРУКЦИИ (CONCRTE STRUCTURES)
3.3.1. МОНОЛИТНИ СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ
(CAST IN SITU CONCRETE STRUCTURES)
Монолитните стоманобетонни конструкции се изпълняват на окончателното им
място (in situ), фиг. 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19. Понастоящем се прилага
предимно монолитното изпълнение, докато във втората половина на 20-ти век у нас се
построиха много жилищни, индустриални и обществени сгради по сглобяем начин.
Примери са дадени по-долу.

Фиг. 3.13. Монолитна стоманобетонна конструкция; 1 - плоча (slab); 2 - греда
(beam); 3 - колона (column); 4 - стена (wall); 5 - фундамент (foundation)
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За да получим желаните по форма и размери стоманобетонни елементи се прави
следното:
Армировката се подрежда в кофражни форми, след това в тези форми се изсипва
невтвърдилата бетонна смес и се оставя докато водата влезе в химическата реакция с
цимента, а част от нея се изпарява. Кофражът се маха, когато бетонът се е втвърдил и е
станал достатъчно як, за да не се разруши стоманобетонния елемент. Частите на
кофража, които са махнати, може да се използват много пъти, за да се направят още
елементи или скелети на сгради.

Фиг. 3.14. Монолитна стоманобетонна конструкция; 1 - плоча (slab); 2 - греди
beam);'3 - колона (column), 4 - фундаменти (foundation)
В стоманобетонните конструкции има следните елементи:

-

хоризонтални носещи елементи: плочи (slabs) и греди (beams);

-

вертикални носещи елементи: колони (columns) и стени (walls).

Стените може да са част от носещия скелет на сградата, но в някои случаи
имат преградна функция (разделят цялата сграда на отделни помещения). Плочите
могат да са етажни, покривни, др. Всички елементи на сградите носят собствените си
тегла и теглата на елементите над тях. Така „най-леко” ще е на наи-високо
разположените части. Елементите, които служат за основа на сградата, стъпват върху
земната основа и най-общо се наричат фундаменти.
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Фиг. 3.15. Монолитна стоманобетонна сграда. Готови елементи на скелета
на сградата, няколко кофражи и скелета

Фиг. 3.16. Конструктивни елементи (стени, плочи, колони, стълбище) на
стоманобетонна сграда. Елементите са изпълнявани на място в кофражи.
Кофражите вече са махнати, с изключение на кръглите колони
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Върху сградата действат много натоварвания и тя не трябва да се разрушава под
тяхното действие. Примерно такива товари са теглата на хората в помещенията,
мебелите, обзавеждането, машините, въздействията от сняг, от вятър и други.
В някои от стоманобетонните конструкции могат да липсват някои видове
елементи. Така в конструкцията от фиг. 3.14 няма стоманобетонни стени. На фиг. 3.17, и
3.18 са показани безгредови плочи (flat slab). При тях няма греди, а плочите се подпират
направо на колоните. В някои случаи колоните са с удебеления в горния си край,
наречени капители, фиг. 3.17 б) и фиг. 3.18.

Фиг. 3.17. Безгредови плочи (flat slabs): а) с колони с постоянно сечение б) сколони с капители

Фиг. 3.18. Безгредова плоча (flat slab) с колони с капители [18]
На фиг. 3.19 е показан друг характерен стоманобетонен елемент стълбище
(stairs).
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Фиг. 3.19. Стоманобетонно стълбище (reinforced concrete stairs)
3.3.2. СГЛОБЯЕМИ СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ
(CONCRETE STRUCTURES FROM PREFABRICATED MEMBERS)
Сглобяемите стоманобетонни конструкции се изпълняват от монтажни елементи
(prefabricated members), които са предварително произведени. Изготвянето на монтажите
елементи се извършва най-често в постоянни строителни предприятия. Има случаи на
производство на елементи във временни предприятия, които представляват подходящо
съоръжени площадки. Когато монтажните елементи са с големи размери и тегла, тези
площадки могат да бъдат разположени на строителния обект. По такъв начин са
изграждани някои от мостовете в България. След като се произведат елементите, те се
транспортират до обекта и се монтират на окончателното им място. Монтажните
елементи се свързват помежду си чрез следните средства:

-

изливане на замонолитващ бетон във фугите (joints) между елементите;

-

по-добра връзка се получава, ако в замонолитващия бетон има армировка,
която стърчи от съседните елементи;

-

чрез заваряване (welding) на предварително забетонирани в елементите
стоманени части, наречени вбетонирвани части (embedded parts), виж фиг. 2.29 i).
На фиг. 3.20 е даден пример на едропанелна жилищна сграда (large panel residence
building). Монтажните елементи за стените и подовете са плоски и се наричат панели
(panel)

Фиг. 3.20 .Едропанелни конструкции на сгради [20]
При строителството на сглобяеми промишлени сгради се използват различни
видове елементи, фиг. 3.21 и 3.22.
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Фиг. 3.21. Едноетажна сглобяема промишлена сграда: 1- колона, 2- подкранова
греда (греда, която носи релсов път за кран), 3- греди, 4 - покривна панела 5 – кран,
[20]

Фиг. 3.22. Многоетажна сглобяема промишлена сграда (multistory concrete
prefabricated industrial building): 1- фундамент (foundation), 2 -. колона (column), 3–
греда (beam), 4 - укрепваща връзка 5 - греда (beam), 6 - покривна панела
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4.

ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

4.1.

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

Транспортното строителство обхваща изграждането на пътища, градски улици,
железопътни линии, речни и морски пристанища, плавателни канали, летища за
самолети и др. подобни.

Фиг. 4.1. Автомагистрала “Хемус” в участъка на прохода “Витиня” (между
София и Ботевград)

Пътищата за движение на автомобили с голяма скорост (в България до 140
км/час) се наричат автомагистрали. Те се състоят от две пътни платна, всяко от тях за
еднопосочно движение. Между пътните платна има разделителна ивица, върху която са
монтирани предпазни огради, фиг. 4.1.
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Фиг. 4.2. Строеж на път в Африка с използване на лопати и ръчни колички

Фиг. 4.3. Земно платно на път преди полагането на настилката
В миналото (а и днес в някои развиващи се страни) в пътното строителство се е
ползвал основно ръчен труд, фиг. 4.2. Днес по правило пътищата и железопътните
линии се строят със специална строителна техника, фиг. 4.3, 4.4, 4.5. Допълнителна
информация за строителната механизация е дадена в т. 6.1.2 и 6.1.3.
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Фиг. 4.4. Обработка на земното платно чрез циментова стабилизация

Фиг. 4.5. Полагане на асфалтобетонна настилка
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4.2.

МОСТОВЕ (BRIDGES)

Първите мостове са били дървета, случайно паднали над потоци. После хората
са почнали сами да поставят необработени дървета, които да служат за мостове.
Подобни примитивни мостове има и днес в някои развиващи се страни, фиг. 4.6.

Фиг. 4.6. Примитивни дървени мостове (primitive timber bridges)

В последствие за строителството на дървени мостове (timber bridges) вече се
използва обработен дървен материал, фиг. 4.7. Дървените мостове имат съществен
недостатък. Дървото оставено на открито бързо гние. Този процес може да се забави,
ако дървения материал се импрегнира, т.е. да се обработи с химикали, които да забавят
процеса на гниене, виж т. 2.2.4.

Фиг. 4.7. Съвременен дървен пешеходен мост в Германия (contemporary timber
bridge)
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Каменни мостове (stone bridges) се строят още от древността, фиг. 4.8, 4.9, 4.10.
Има запазени каменни с мостове с възраст стотици дори и хиляди години. Обикновено
каменната зидария е на разтвор. На фиг. 4.8 е показан мост на възраст около 2000 год.
Характерното за него е, че е от суха зидария (dry stone masonry). Камъните му са добре
обработени и плътно прилягат един към друг. Мостове от суха зидария има построени в
България (в Родопите) и те са на възраст около 500-600 год. Запазените каменни
мостове от древността и средновековието днес почти не се използват. Те са с тясно
пътно платно (carriageway). Пътищата (roads), за които са строени, не могат да се
ползват за нуждите на съвременното автомобилно движение. Поради това запазените
каменни мостове имат предимно историческа стойност. През 19-ти век намалява
строителството на каменни мостове, а днес каменни мостове не се строят.

Фиг. 4.8. Мост в Южна Франция от епохата на Римската империя. Каменен
свод от суха зидария (arch bridge with dry-stone masonry)
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Фиг. 4.9. Карлов мост в Прага с каменна зидария

Фиг. 4.10. „Дяволският мост” над р. Арда в Родопите от, ХVІ век

През 19-ти век и началото на 20- век се строят бетонни сводови мостове (plain
concrete arch bridges), фиг. 4.11.
70

Фиг. 4.11. Сводов бетонен мост (от неармиран бетон) в Плауен, Германия
(Arch bridge of plain concrete)
Първият стоманобетонен мост е построен в края на 19-ти век. От средата
на 20-век у нас и в много други страни се строят предимно стоманобетонни
мостове, фиг. 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.18, 4.19, 4.20.

Фиг. 4.12. Стоманобетонен гредов мост над р. Рейн (concrete beam bridges)
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Фиг. 4.13. Пробно натоварване на стоманобетонен мост в Пловдив (Load test
on a concrete bridge in Plovdiv)

Фиг. 4.14. Стоманобетонен
дъгов мост във Велико Търново
(Concrete arch road bridge).

Фиг. 4.15. Стоманобетон сводов мост над
р. Искър по ж.п. линията София-Мездра.
(Concrete arch bridge on railway Sofia Mezdra over Iskar river)

На фиг. 4.16 са показани скелета (falsework) на стоманобетонни мостове.

Фиг. 4.16. Скелета на сводови мостове (falseworks of arch bridges)
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Фиг. 4.17. Аспарухов мост във Варна над плавателен канал (bridge over
navigable channel). Централната част е със стоманена конструкция, а
страничните със сглобяеми стоманобетонни конструкции. (The central part is with
steel structure and lateral with prefabricated concrete structures)

Фиг. 4.18. Стоманобетонен надлез в София с рамкова конструкция (Concrete
frame overpass)

Фиг. 4.19. Сглобяем стоманобетонен надлез над Автомагистрала „Тракия”
(Concrete frame prefabricated overpass over a highway)
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Мостове се строят и пресичането на два пътя или на път със железопътна
линия (railway). Такива мостове се наричат надлези (overpass), 4.18, 4.19, 4.20.

Фиг. 4.20. Стоманобетонни конструкции на многоетажен пътен възел в
САЩ (Multistory concrete structures for a crossroad in USA)
Виадуктите (viaducts) са мостове, чиято връхна конструкция (deck) е високо над
терена, фиг.4.21. Те се строят на автомагистрали, на скоростни автомобилни пътища и
железопътни линии, при които пътят трябва да бъде с малки наклони и големи радиуси
на кривите (завоите).

Фиг. 4.21. Виадукт на км 48 по Автомагистрала „Хемус”
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Първият метален мост е от чугун и е построен в края на 18-ти век, фиг. 4.22. През
19-ти век и в началото на 20-ти век се строят много стоманени мостове. Днес
стоманени мостове се строят предимно при големите отвори и в случаите, при които
тяхната стойност е по-ниска отколкото на стоманобетонните мостове, фиг. 4.23, 4.24,
4.25.

Фиг. 4.22. Първият метален мост в света, построен в Англия

Фиг. 4.23. Мост над р. Дунав при Русе и Гюргево със стоманена конструкция
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Фиг. 4.24. Мост над р. Янгдзъ, Китай на два етажа за автомобилно и ж.п.
движение, стоманена конструкция с максимален отвори 532 м, рекорден за
стоманен дъгов мост
Стоманените висящи мостове имат най-големите отвори (spans). Най-голям
отвор равен на 1991 m има моста Акаши Кайкаьо, фиг. 4.25. Това е най-голямото
подпорно разстояние (spans), постигнато досега за строителна конструкция,
независимо от нейното предназначение.

Фиг. 4.25. Мост „Айкаши Кайкио», Япония с рекорден отвор 1991 м, 1998 г.

Има предварителни проекти (идейни решения) за построяване на мостове с подълги отвори - 3000 m (на Месинския пролив между Италия и остров Сицилия), фиг.
4.26 и дори 5000 m - на Гибралтар.
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Фиг. 4.26. Перспектива на проекта за мост над Месинския пролив, Италия
Span length – дължина на отвора; towers height – височина на пилона

При вантовите мостове (cable stayed bridges) наклонени въжета (ванти) поддържат
хоризонтална стоманена или стоманобетонна конструкция, фиг. 4.27.

Фиг. 4.27. Мост над р. Дунав при Видин и Калафат
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4.3.

ТУНЕЛИ

Тунелите са подземни съоръжения, които служат за преминаване на пътища, или
жп линии (вкл. метрополитени) под терена. Има и хидротехнически тунели, по които
тече вода за водно-електрически централи, за напояване или за питейни цели.
Тунелите могат да се изграждат

без да се нарушава терена (фиг. 4.28.). За целта съществуват различни
тунелни способи на прокопаване, при които се използват машини, взривни вещества
или комбинация от тях.

изпълнявани по открит способ (Cut and Cover – фиг.4.29.). При тях в
укрепен или неукрепен изкоп се изгражда конструкцията, която в последствие се
засипва с почва до възстановяване на естествения терен. В инженерната практика са

разработени редица решения за укрепване на изкопи с вертикални и наклонени
стени. Такива са анкери, пилоти, струйна циментация, шлицови стени,
торкретиране, пръскан бетон, откосиране, др.). ;

изпълнение на ниво ландшафт и последващо засипване (фиг. 4.30.). Такова
изпълнение се налага при съоръжения от тип прелези за диви животни, които се правят,
за да свържат териториите от двете страни на пътищата и железопътните линии, като
повърхността им имитира средата и растителността на терените, които свързват.

Фиг. 4.28. Прокопаване на тунел
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Фиг. 4.30. Тунели на АМ „Люлин”, изграждани по открит способ [16]

Фиг. 4.30. Екотунел диви животни „Kikbeek„ на E 314 [5]
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