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Част 1 ‐ Конструкции с плосък докрив. Идейни варианти
Конструкциите с плосък покрив може да са едноотворни или многоотворни (с
междинни колонади или преградни стени). В зависимост от начина на изграждане се делят
на : монолитни, сглобяеми или монолитно-сглобяеми рамки. Основните им носещи елементи
са дънна плоча, стени и покривна плоча.
1. Монолитно изпълнение:

а.)

еднодътен;

б) двупътен.

Фиг. 1. Конструкции от монолитен стоманобетон [2]
2. Сглобяемо-монолитно изпълнение
В този случай конструкциите може да представляват затворени рамки, при които
дънната плоча и сетените са монолитно свързани и сглобяема покривна плоча (фиг. 2 и фиг.
3) или може само дънната плоча да е монолитно изпълнена , а всички останали елементи са
решени сглобяемо.
Пример 1 - фиг. 2
Конструкцията представлява едноотворна рамка, която се състои от монлитна дънна
плоча, монолитни стени и сглобяема покривна конструкция. Покривните елементи
представляват дълги оребрени панели с основни надлъжни и второстепенни напречни ребра.

Фиг. 2. [1]
При монолитно сглобяемите конструкции обикновено по монолитен начин се
изпълнява дънната плоча или дънната плоча и стените, а останалите елементи са сглобяеми.
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Примерно решение на подобна конструкция е показано на фиг.1 и фиг. 2.
Пример 2 - фиг. 3
И тук стените са кораво свързани е дънната плоча, но в горната си част имат „къси“
конзоли, върху които стъпват покривните елементи. Поради големият светъл отвор,
покривните елементи представляват двойни Т-образни стоманобетонни греди с височина 1,2
m и отвор 18,2 m, плътно подредени една до друга.

Фиг. 3.[2]:
Конструкции, чийто отвори са разделени от колонади - колонен тип съоръжения с
плосък покрив. Вертикалните елементи може да са монолитно свързани - корави връзки или
сглобяемо изпълнени – сходни със ставните връзки.
Пример 3 - фиг. 4
На фигура 3 имаме двуотворна конструкция с един ред колони. Примерът е за
сглобяемо изпълнение на вертикалните елементи (стени и колони) монтирани в дънната
плоча в чашковидни елементи.

Фиг. 4. Схема на сглобяемо-монолитна конструкция на колонна станция с плосък
покрив и един ред колони [2]
Колонните станции с плосък покрив и два реда колони се срещат в различни варианти в
зависимост от съотношението на сглобяемите и монолитно изпълняваните елементи и
съответно на размерите им. Те биват от монолитен, сглобяемо-монолитно и сглобяем
стоманобетон.
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Пример 4 - фиг. 5
Конструкция с плосък покрив и два реда колони, които стъпват в чашки на
фундаментната плоча. Дънната плоча и стените са монолитно изпълнени с корави връзки по
между си. Корава е връзка и между колоните и надлъжните греди. Върху конзолни части на
гредите и стените стъпват кофражни покривни панели тип „Спирол“, които служат за
изпълнение на покривната конструкция. Всичките елементи образуват триотворна рамка

Фиг. 5. Конструкция на колонна метростанция с плосък покрив. Колоните са през
разстояние 6 m в надлъжно направление [2]
Пример 5 - фиг. 6
Конструкцията на фиг. 6.1. представлява триотворна рамка с два реда колони (4), дънна
плоча (1), която е от монолитен стоманобетон, а останалите елементи - стени (2), греди върху
колони (4) и покривни панели (3) са сглобяеми. Колоните са със стъпка 6 m. в надлъжно и
напречно, по оста на станцията, направление, като в долния си край са замонолитени в
чашки, бетонирани заедно с плочата.

Фиг. 6.1. Сглобяемо-монолитна колонна стнция с плосък покрив [2]
Фиг. 6.2 - колоните са в чашки, оформени в греди, които са част от дънната плоча.
Върху тях са разположени сглобяеми Т-образни греди с отвор равен на стъпката им.
Стенните панели се монтират в чашковидни улеи на дънната плоча и имат уширения в
горния край във вид на конзоли. Покривните панели стъпват на конзолните уширения на
надлъжните гредии стенните елементи.
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Фиг. 6.2. монолитно-сглобяема конструкция колонна стнция на метро [1]
На фиг. 6.3. са показани участъкови тунели на метро, при които имаме комбинирани
монолитно-сглобяеми конструкции (едноотворна и двуотворна рамки съответно за
еднолътните и двупътните тунели). При тях дънната плоча е монолитна, а стените и
покривната плоча са сглобяеми. Колонадата в средата може да бъде заместена със стенни
елементи, когато проектът го изисква.

а.) еднодътен;

б) двупътен.

Фиг. 6.3. Конструкции на участъкови тунели - сглобяемо-монолитно изграждане:
(1)- монолитна дънна плоча, (2) – стени от едроразмерни панели, (3) покривни П-панели,
(4) – преградни стенни панели [2]
3. Изцяло сглобяемите конструкции:
Те също намират приложение в строителната практика - фиг.7. Различното от горните е
в това, че дънната плоча също е съставена от отделни сглобяеми елементи.

Фиг. 7. Конструкция на станция колонен тип с плосък покрив от сглобяеми
стоманобетонни елементи - общ вид [2]
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4. Едноотворни или двуотворни рамки със закоравяващи монолитни връзки между
елементите.
Обикновено елементите на дънната плоча и стените са от гладки панели с „чакащи“
армировъчни пръти за оформяне на връзките. Сглобяемите стенни панели завършват с
конзолни уширения в горната часта, а в долната си част имат Г-образни стъпки. Върху
конзолните уширения на вертикалните елементи стъпват покривните ребрести панели или
панели с друга конфигурация на сечението. Размерите на елементите се определят в
зависимост от габаритните изисквания и натоварванията, които трябва да поемат.

б) двупътен.

а) еднопътен;

Фиг.8.1. Конструкции на участъкови тунели от сглобяеми стоманобетонни
елементи изграждани по открит начин [2]

Фиг. 8.2. Конструкции на подходни коридори за метро - сглобяемо изпълнение:
стенни елементи с форма на обърнато Г, (2) – покривни панели, (3) панел на дънната
плоча, (4) – настилка [1]

Фиг. 8.3. Двуотворни конструкции на подходни коридори за метро - сглобяемо
изпълнение: стенни елементи с форма на обърнато Г, (2) – покривни панели, (3)
надлъжни греди, (4) – колони, (5) – елементи на дънната плоча, (6) – настилка [1]
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Таблица Ч1.1.

Конструктивни елементи при съоръжения под насип – конструкции с плосък покрив (сглобяемо изпълнение)
Примерни вариантни решения на сглобяеми конструкции от стоманобетон

[7]
[5]

[7]

Сглобяеми конструкции на пешеходни подлези [5]

[1]

[1]

[1]

[7]

Конструктивни елементи, подходящи за дадените варианти
Покривни панели и плочи

Греди

Колони

Чашковидни фундаменти

Чашковидни фундаменти
[4] [8] [3]

а) - 2Т - панели

-7-

Стенни панели

ф) Стенни елементи с
обратно Г-сечение

б) - Панели тип „Спирол”- у нас използвани като
предплочи

о) Вариантни решения
произвеждани от "ЗСК
БОРУЙ" АД

в) - Сглобяеми плътни 2Т-елементи

г) - Сглобяема покриваща конструкция с П-елементи

и) Вариантни напречни
сечения на греди
произвеждани от "ЗСК
БОРУЙ" АД

х) Стенен елемент с
форма на обърнато Т
(без и с уширение в
горен край)
п) Чашковидни
фундаменти под стени и
ивичен тип под колони

д) - Покриваща конструкция на подземен гараж в София
й) Греди с форма на
обърнато Т

-8-

м) Вариантни решения
произвеждани от "ЗСК
р ) фундамент с улей с
БОРУЙ" АД
допълнителни стоманени
връзки

Чашковидни фундаменти
изпълнявани на обекта
частично (готова чашка) или
изцяло [4] [7] [3] [8]

ч) Стенен елемент с
правоъгълно сечение, без
конзолно уширение в
горния край

к) Греди (г) с “герберови
зъби”
е) - Покриваща конструкция от плътни Т-панели

с) "ЗСК БОРУЙ" АД
тунел при НДК
ж) - Предварително напрегнати елементи с плътно
сечение
[147]
н) Колонади

з) Тънки плочи с правоъгълно сечение в план

Покривни панели и плочи [4] [8] [3]

ц) Стенен елемент с
т) Сглобяемо-монолитен
правоъгълно сечение и
чашковиден фундамент за
конзолно уширение в
колони
горния край

л) Носещи греди от
предварително напрегнат
стоманобетон
Колони
[7] [4] [8] [3]

Греди [4] [8] [3]

-9-

у) монолитен чашковиден
фундамент за колони

Стенни панели
[7] [4] [8] [3]

В таблица 2. са показани често прилагани връзки между различни носещи елементи.
Армираните връзки предполагат затруднения при изпълнението – чакащи пръти и кофраж.

Детайл на връзка между покривните елементи

Таблица Ч1.2 – Връзки между стоманобетонни елементи при сглобяемо
изпълнение на конструкциите
1 – покривни
панели
11- стоманена
мрежа в
замонолитката

[7]

[4]
г - готов елемент;
м – замонолитващ бетон или циментов разтвор

неармирана връзка
– бетонов дюбел

армирана връзка –
бет. дюбел и
стоманен шип

[4]

Детайл на връзка между стените и
покривната конструкция

Връзка от
циментен разтвор
(ц) и стоманен шип
(ш), който влиза в
тръба (т),
забетонирана в
елемента

[4]
Връзка от
циментен разтвор
(ц) и стоманен шип
(ш), навлизащ в
монолитния бетон
(м) между
елементите

[4]
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Връзки при стенни елемнти.

2- стенни панели
8- цименто-пясъчен
разтвор

[7]

[4]
г - готов елемент; м – замонолитващ бетон или циментов
разтвор, п – връзка на армировката с петлици

армирана връзка
чрез петлици

армирана връзка
чрез петлици

[7]
3 – фундамент
4- сглобяем панел от дънна плоча
11- петлик

[4]
г - готов елемент; м – замонолитващ бетон или циментов
разтвор, п – връзка на армировката с петлици

Връзки при фундаменти под стени и
колони

Връзки при дънни плочи и между стена и дънна
плоча

неармирана връзка
– тип бетонов
дюбел

Фундамент под
колона
5 чашка за колона
6 – колона
8-армирана с
мрежа
11-Замонолитка –
циментопяс. р-р

[7]

фундамент под
стена
армирана
замонолитка и
допълнителни
стоманени връзки

[4]
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Част 2 - Проектиране на конструкцията
1. Избор на конструкция – идейни варианти и избор на работен вариант.
Да се изготви обяснителна записка, която да съдържа информацията за избраната
геометрия, габарит, материали, решение за хидроизолирането и други.
1.1. Материали:
•

Бетон:

С25/30 или по-висок клас - от таблица 1. Съгласно националното приложение към БДС
EN 206-1 са въведени допълнително и следните класове: С6/8, C8/10, C10/12, C28/35, C32/40.
Таблица 1. Якостни и деформационни характеристики на бетона съгласно, БДС
EN 206-1 [9]

Пример:
Бетон С25/30
-

характеристична цилиндрична якост на натиск fck=25 MPa=2,5 kN/cm2

-

изчислителна цилиндрична якост на натиск:

fcd=α.fck /γc = 0,85.fck /1,5 , kN/cm2
α = 0,85 – коефициент, отчитащ отклоненията от якостта, вследствие на дълготрайни
товари
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•

Стомана

Армировъчната стомана се избира от таблица 2
Таблица 2. Армировъчни стомани според БДС 4758-08 и БДС 9552-07 [10]

Забележки към таблица 2.2.

-коефициент на Поасон µ= 0,2
2. Статическо изчисление – конструкцията се разглежда в експлоатация
2.1. Статическа схема
2.2. Въздействия (Натоварвания) – характеристични и изчилителни стойности
2.2.1. постоянни въздействия (товари)
Собствено тегло - g [kN/m2] γG =1,00 – частен коефициент на сигурност – min
•
•
γG =1,35 – частен коефициент на сигурност – max
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а) собствено тегло конструкция - g1 [kN/m2]
•
γc – обемно тегло бетон
•
h – дебелина на елементите
б) собствено тегло изолации – g2 [kN/m2]
γi – обемни тегла изолационни пластове – от производител след избор на
хидроизолация, като справка да се иползва и дадената стойност в [4] точка 2.4.1. Постоянни
натоварвания. За нуждите на проекта е необходимо цялостно решение на
хидроизолационния „сандвич“. За идейните решения, студентите могат да проучат
продуктовите гами на листови (рулонни) мембранни материали, мазани или пръскани
(течни) варианти на изолации на фирмите за строителна химия. Основната концепция при
хидроизолирането на подземни съоръжения и идейни вариантни примери са показани в т. 7
на стр. 21.
•
hi – дебелина на елементите
в) собствено тегло замонолитващи бетони и/или замазки за наклон – g3 [kN/m2]
• γз – обемни тегла на използваните материали - да се иползва и дадената стойност в
[4] точка 2.4.1. Постоянни натоварвания.
•
hз – дебелина на пластовете
2.2.2. Въздействия от земен натиск от собствено тегло почва – p [kN/m2] .
Силовото взаимодействие между почвата и конструкцията е прието да се нарича „земен
натиск”. Товарната му интензивност е основна за конструкции под насип. Той се приема като
горен (вертикален) и страничен - разпределен по височина на ограждащите елементи.
а) вертикален земен натиск - р1 [kN/m2]
•
γ – обемно тегло почвата – виж
•
h – дебелина насип
б) страничен земен натиск – р2 [kN/m2]
•
γ – обемно тегло почва
•
h – дебелина насип
•
ko=1-sinϕ - коефициент на страничен земен натиск при покой (Яки)
•
Кохезия с = 0
•
ъгъл на вътрешно триене на почвата – съгласно [4]
в) изчилителни товари
•
γG =1,35 – частен коефициент на сигурност
2.2.3. Променливи въздействия – Полезен товар по задание – V = 5 [kN/m2]
а) вертикална компоненнта - qV1 [kN/m2]
б) странична компонента (страничен земен натиск от полезен товар) – qV2 [kN/m2]
•
ko=1-sinϕ - коефициент нна страничен земен натиск при покой
в) изчилителни товари
γQ =1,50 – частен коефициент на сигурност
•
2.3. Греда върху еластична основа.
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В земната механика, определянето на големината и вида на земната реакция, в
зависимост от типа на фундамента е дефинирано като “контактна задача”, която включва
определянето ѝ и разрезните усилия, за които се оразмерява стоманобетонното тяло на
фундаментната конструкция. Под «земна реакция» се има предвид реакцията на земната
основа върху фундаментната плоскост в контактната зона или по друг начин казано, вида и
размера на диаграмата на напреженията, чрез които се осъществява съвместната работа
между фундамента и земната основа.
За решаване на задачата се ползват хипотезите за деформируема (еластична) основа,
които се стремят да определят взаимодействието фундаментна част - почва.
Най-популярните от тях у нас (примерно теорията на Winkler) предполагат зависимост
между земната реакция и вертикалното преместване (слягането) в същата точка (w(x)= y(x))
или казано по друг начин за всяко сечение, провисването на гредата w(x) е равно на
слягането y(x) на земната основа, т.е., еластичната линия на гредата следва
деформациите на земната основа: w(x)= y(x)
Като се напише уравнението на еластичната линия при приетата предпоставка за
пропорционалност между земната реакция и слягането (провисването на еластичната
линия) се получава p(x)=Ко.q(x); или p(x)=Ко.w(x),
където:
E, I; са еластичният модул и инерционният момент на гредата
q(x) е външен равномерно разпределен товар;
w(x) – провисването на еластичната линия;
p(x) – земната реакция;
Ко – коефициент на леглото ([kN/m3], [N/m3]). Той е дефиниран в горепосочените
хипотези и в него дефакто са заложени редица фактори като физични свойства на почвата,
размери на основната плоскост, дълбочина на фундиране, др. Тази величина се използва за
получаване на провисването на фундамента, но точното й определяне е свързано с редица
трудности, което води до използване на литературни източници, където варира в много
широки граници.
При така зададената зависимост, при w(x)=1, p=Ко; т.е., коефициентът на леглото е
напрежение, което предизвиква деформация (слягане) единица
На базата на експериментални изследвания, в литературата се дават следните средни
стойности на коефициента на леглото:
Ко, МN/m3

Вид почва
Пластична и полутвърда глина
Твърда песъчлива глина
Средно сбит пясък
Едър сбит пясък
Сбит чакъл
Калдаръм
Скала

1-3
5 - 20
50 - 60
20 - 40
50 - 60
80 - 150

∞
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В изчислителния модел стремежът е, почвата да се зададе чрез подходящи опорни
условия, коийто да симулират еластична Винклерова среда.

Фиг. 1.
SAP2000
Програмата разполага с подходящ апарат, където се въвежда основна почвена
характеристика (коефициент на леглото - Ко [kN/m3]) и се генерират т. нар. пружини, които
отчитат коравината на земнато основа.
Постановка за ръчно изчисляване на пружинните константи:
Ci = K o .z – за стенните
Ci = K o .a.b – за дънната плоча
където:
Ко – коефицент на леглото
z – разстоянието от терена до съответната пружинка

Фиг. 2.
За по-прецизни изследвания могат да се използват и нелинейни връзки (Linkелеменвти) за моделиране на нелинейно еластични линейни и ротационни връзки с или без
вискозоно триене както и елементи за сухо (Кулоново) триене.
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ARSAP (Autodesk Robot Structural Analysis Professional)
Притежава модули за моделиране на земна основа, съставена от няколко различни
хоризонтални слоя. Програмата определя автоматично пружинните константи под основи
(единични, ивични, фундаментни плочи).
3. Съчетание (комбиниране) на товарите:
Да се разгледат всички възможни и достатъчни комбинации на товарите, които могат
да въздействат едновременно върху конструкцията. Полезнвият товар може да се мести
спрямо конструкцията, за да се получи най-неблагоприятното съчетание на товарите за
отделните елементи. Минималните на брой случаи на разполагане на полезния товар, които
студентите трябва да разгледат, са дадени на фиг. 2 - Пример 1.
При комбинирането на товарите да се отчита, че различните комбинации дават
различен принос за отделните елементи.
При различни отвори товарите от лявата и дясната страна дават различен принос на
конструктивните елементи.
Товарните комбинации да се покажат в записката (виж фиг. 3 - Пример 2) и на ДРУ
(диаграмите ня разрезни усилия) да се посочи за кое съчетание на усилията се отнасят.
Моделът да е равнинен. Изборът на програма, в която да се моделира сечението, се
уточнява в процеса на работа по проекта.
Фиг. 2. - Пример 1:
Възможни положения на полезния товар спрямо конструкцията на съоръжението под
насип в експлоатация
случаи на едноотворна конструкция
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случай на двуотворна конструкция

18

случай на многотворна конструкция
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Фиг. 3. - Пример 2:
Варианти на товарни комбинации
двуотворна конструкция
Товарнапри
комбинация
No1
M 1:100

Товарна комбинация No2
M 1:100

M 1:100

Товарна комбинация No4
M 1:100

4. Диаграмите на разрезни усилия (ДРУ) да се приложат в записката и да са номерирани
с номера на съответната комбинация, от която са получени.
След анализ на получените резултати, преподавателят задава елементите, които
студентът трябва да оразмери. Изчисляването им да се извърши за най-неблагоприятните
комбинации и при коректно приета статическа схема.
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5. Оразмеряване
Оразмеряването на конструктивните елементи да се извърши съгласно процедурите
дадени в Еврокод 2, съответно за:
•
Крайни гранични състояния - проверка по нормални сечения за получените
стойности на РУ (разрезни усилия).
Крайни гранични състояния - проверка по наклонени сечения за РУ

•

6. Конструиране
За оразмерителните процедури и конструирането на армировката, полезно е да се
използва книгата на проф.д-р инж. И. Иванчев – „Проектиране на стоманобетонни
мостове стпоред Еврокод 2“ – [10] и източник [9].
7. Концепция при хидроизолирането на подземни съоръжения (тунели, подлези,
прокари и други) и идейни вариантни примери.
Разгледани са случаи на многопластови решения с хидроизолационни мембрани.
В практиката са се оформили два основни случая на хидроизолиране – частично, без да
се защитава дънната плоча и пълно, когато е предвидена защита и на дъното.
Таблица Ч2.1 [13]
По цялото сечение

К-ции с
плосък покрив

Частична хидроизолация

И за двата посочени варианта, пластовете, които съставят хидроизолационният сандвич
най-често са основен, върху който се поставя непромокаема полимерна мембрана, върху нея
се в повечето решения се предвижда дрениращ слой (примерно от геотекстил с определена
по конкретния проект плътност), а завършващият подпочвен пласт е така наречената
„механична защита“.
A.

Решения на механична защита на хидроизолацията в миналото:

- от зидария на „калъч” – дебелина на предпазния слой 6,5 cm. (Фиг. 4.).
- с армирани циментова замазка или предпазен бетон клас В12,5 (В15), с дебелина 4-6
cm.

Фиг. 4 - Зидария, като защита на хидроизолация по вертикална стена
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B.

Съвременни предложения – примерни

- релефните мембрани („закопчаващи се”) с голяма здравина и еластичност - фиг. 5 и
фиг. 6.

[12].-

[12].-с филтриращ слой

[12].- с филтр. слой и фолио

[4]

Фиг. 5
Отвеждането на просмуканите води става посредством система от перфорирани
дренажни тръби, поставени в основата на стените - фиг. 6.
Задължителни при високи нива на почвени води и препоръчителни при всички случаи
на частична изолация – табл. Ч2.1.

Фиг. 6 [13]
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