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1. ВЪВЕДЕНИЕ
В това ръководство за програмния продукт SAP 2000 са изложени основните
принципи за работа при решаването на задачи от строителната статика на прътовите
конструктивни системи. Това ограничение в обхвата се налага от подготовката на
студентите, които изучават предмета „Компютърни системи в строителното
проектиране“ през зимния семестър на трети курс в УАСГ.
Основно внимание е отделено на използването на потребителския интерфейс,
различните начини за въвеждане на данните, описващи изчисляваната система и
възможностите за представяне на получените резултати.
При излагането на материала широко са използвани изображенията на
диалоговите кутии с подробно обяснение на действията на потребителя при
използването им.
Разгледани са възможностите на софтуерния продукт за изчисляване на линии
на влияние на прътови конструкции.
Даден е пример за определяне на вертикалното преместване на свободния край
на прътов елемент от метална рамка, вследствие на температурно въздействие.
Примерът е взет от учебника по статика на проф. Банко Банков и резултатът е сравнен
с даденото в учебното пособие решение.
При демонстрирането на основните възможности на SAP2000 с цел
придобиване на по-ясна представа за строителното проектиране, освен разяснения по
строителна неханика, полезно е студентите да бъдат запознати с нормативната уредба
в областта на определяне и прилагане на натоварванията.
Представена е общата структура на системата от строителни норми Еврокод.
Дадени са нормираните в БДС EN 1990 основни начини на комбиниране на товарите и
въздействията в зависимост от проверките по крайни и експлоатационни гранични
състояния.
В частта за БДС EN 1991-1 са дадени сведения за експлоатационните товари за
различни типове помещения на жилищни и обществени сгради.
За натоварването от сняг от БДС EN 1991-1-3 е разгледан само случая на
отделно стояща сграда с двускатен покрив. За същия тип сграда са дадени товарите от
вятър според БДС EN 1991-1-4.
Тази информация е използвана при изчисленията на стоманена двуетажна
двуотворна рамка и стоманена покривна ферма. При тях е демонстрирана
възможността на SAP2000 да оразмерява стоманени конструкции по Еврокод 3 с
националните параметри за България.
Разгледани са три проблема, свързани с нелинейния анализ на строителните
конструкции: отчитане на P-D ефекта, работата на противоветрови конструкции, с
елементи, работещи само на опън и дървени ферми със съединения, позволяващи на
диагоналите им да работят само на натиск.
В последната глава са демонстрирани възможностите на SAP2000 за обмен на
данни с AutoCAD посредством .dxf файл и възможността да бъдат ръчно задавани
геометрични характеристики на напречни сечения на елементите, получени с
командата MASSPROP на AutoCAD.
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2.Моделиране на геометрията и натоварването на равнинна
рамка
Настоящата глава, посредством разгледания пример за изчисляване на
равнинната рамка от фиг. 2.1, има за цел да обясни основните положения при
моделирането на статически конструкции чрез метода на крайните елементи за
равнинни прътови конструкции.
Разгледани са и локалните координатни системи за възли (joint) и тяхното
приложение при задаване на опори и концентрирани товари във възли, както и
локалните координатни системи за прътови (frame) елементи.

Фиг. 2.1 Статическа схема

2.1 Съставяне на изчислителен модел
Тук са дадени най-общи правила за изграждане на изчислителния модел. Върху
статическата схема се нанасят възлите. Спазват се следните правила:
- при опора се слага възел;
- при става, Q или N апарат се слага възел;
- при свободен край се слага възел;
- при наличие на ъгъл различен от 180 градуса се слага възел. Това
правило е продиктувано от факта, че два frame елемента могат да се съединяват само
във възли.
След „нанасянето“ на възлите, те се свързват с отсечки – frame елементи / виж
фиг. 2.2/.
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Фиг. 2.2 Изграждане на изчислителен модел

Следва описание на моделирането на конструкцията с разглеждания програмен
продукт.
Използва се опцията Grids Only от командата New Model From Template на
менюто File. Помощните линии (grids) се генерират от програмата през равни
разстояния успоредно на трите оси на глобалната координатна система. В пресечните
им точки се поставят възлите на прътовите конструкции. Рамката от разглеждания
числов пример не е с правилна геометрия (възлите не са през равни разстояния),
поради което се налага да се редактира първоначално генерираната помощна мрежа.
В диалоговата кутия Quick Grid Lines се задават 5 броя помощни линии по X, 1
по Y и 3 по Z. Рамката принадлежи на равнината XZ от глобалната координатна
система, затова за брой линии по ос Y се задава 1. За разстояния между линиите могат
да се зададат произволни стойности и в последствие помощната мрежа да бъде
редактирана – по X се задава 1.1метра , по Z 1.8 метра , а по ос Y остава стойността по
подразбиране 6 метра.
В секцията First Grid Line Location се задава местоположението спрямо
глобалната координатна система на първата помощна линия. По подразбиране тя
съвпада с началото на координатната система. След избиране на бутона OK, на екрана
се изобразява помощната мрежа през 1.1 метра по X и 1.8 метра по Z.
Редактирането на помощната мрежа става като се щракне с десния бутон върху
някоя линия и се избере Edit Grid Data. В диалоговата кутия се избира Modify/Show
System. Отваря се диалоговата кутия Define Grid System Data, с първоначално
зададените настройки. Съответните координати се изчисляват спрямо началото на
глобалната координатна система. На фиг. 2.3 са представени съответно диалоговата
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кутия с първоначално избраните координати при използването на опцията Grids Only и
редактираните (желаните) координати.

Фиг. 2.3 Диалогова кутия Define Grid System Data

Изчертаването на frame елементи става като от менюто Draw се избира Draw
Frame/Cable/Tendon. Курсурът на мишката се променя, изчертаването става като се
посочи желаният начален възел и се щракне с левия бутон на мишката върху
съответната точка от помощната мрежа.
В случай, че искаме да започнем друг frame елемент с начален възел, различен
от крайния на последния линеен елемент – се щраква с десния бутон на мишката в
произволна точка от работното пространство. Курсурът на мишката не се променя,
остава се в режим на чертане, но може да бъде избрана произволна точка от
помощната мрежа. В случай, че искаме да излезем от режим на чертане, натискаме
клавиша Escape от клавиатурата.
Осите на локалната координатна система са означени съответно като 1 , 2 и 3.
Тя по подразбиране е успоредна на глобалната координатна система на модела /номер
1 съвпада с X, 2 с Y и 3 със Z.
Опорните условия се задават, като се селектира възелът, в който се слага
опората. От менюто Assign се избира Joints, а от него - Restraints. Опорните условия се
задават спрямо локалната координатна система за възела.
Опорните условия се задават първо на възли 5 и 7 (виж фиг. 2.2). Двете опори
ограничават преместванията по X и по Z. Премествания по оста Y също няма, тъй като
моделът е равнинен. Поради тази причина се слагат отметки за ограничаване на
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преместванията и по трите оси на глобалната координатна система на възела (фиг.
2.4)
В диалоговата кутия са налични
шест опции - за ограничаване на
преместванията и завъртанията
по трите оси на локалнаta
координатна система на възела.
Четирите бутона в секцията
Fast Restraints от ляво надясно
служат за:
 Запъване – ограничават
се преместванията по
шестте степени на
свобода;
Фиг. 2.4 Диалогова кутия Joint Restraints



Двойна опора – ограничава всички възможности за транслация.
Единична опора - ограничава транслацията по ос 1 от локалната координатна
система за възли;
 Премахва всички ограничения за преместване.
Задава се опорно условие във възел 6. Локалната координатна система за възел 6 е
завъртяна на 30 градуса в равнината XZ - ротация около оста Y. За тази цел от менюто
Assign се избира Joint Local Axis. /Фиг. 2.5/:
В диалоговата кутия срещу полето
Rotation about Y се задават 30 градуса.
Положителната посока се определя
от правилото на свитите пръсти на
дясната ръка - палецът сочи вектора, а
свитите пръсти - посоката на въртене. В
случая векторът съвпада с положителната
посока на оста Y.

Фиг. 2.5 Диалогова кутия Joint Local
Axes
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Фиг. 2.6 Локални координатни системи за възлите

От диалоговата кутия Joint Restraints се ограничават преместванията по ос 1 от
локалната координатна система за възли /виж Фиг. 2.6/.
Локалната координатна система за рамкови елементи се използва при задаване
на стави, “Q” и “N” апарати, задаване на натоварване, принадлежащо на рамковите
елементи и отчитане на резултатите от статическите изчисления след приключване на
анализа.
По подразбиране локалната координатна система за рамковите (frame) елементи
е както следва:
- ос 1 е с направление по оста на елемента. Положителната посока е от начален
към краен възел.
- ос 2 е перпендикулярна на ос 1 и лежи в равнината XZ. Нейната положителна
посока съвпада с положителната посока на ос Z. Ако елементът е вертикален,
положителната посока на ос 2 съвпада с положителната посока на ос X от глобалната
координатна система.
- ос 3 е перпендикулярна на равнината XZ (направлението й съвпада с ос Y,
като посоката се определя от векторното произведение на ос 1 и 2. виж /фиг. 2.7
Задаване на трикратна става във възел 3 се извършва по следния начин /фиг. 2.8/
: в софтуерния продукт се приема, че ставата принадлежи на frame елемента като
разстоянието до възела е безкрайно малко.Когато се задава еднократна става на даден
frame елемент (може и на повече от един наведнъж), от менюто Assign се избира Frame
Releases/Partial Fixity. За frame елементи 2 и 5 се избира Moment 33 End, съответно
за frame елемент 3 - Moment 33 Start.
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Фиг. 2.7 Локални координатни системи за рамкови (frame) елементи

Фиг. 2.8 Диалогова кутия Assign Frame Releases

В случай, че не е известно кой възел е начален, респективно краен се извиква
диалоговата кутия Display Options For Active Window /фиг. 2.9/ и в секцията
Frames /Cables/Tendons се слага отметка върху Local Axes.

Фиг. 2.9 Бутон Set Display Options

2.2 Задаване на натоварването
За задаване на концентрирана сила във frame елемент 4 се избира пръта и от
менюто Assign се избира Frame Loads Point /фиг. 2.10/:
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Фиг. 2.10 Диалогова кутия Frame Load Points
В диалоговата кутия Frame Point Loads се избира радиобутонът Forces,
координатна система Local и направлението по локалната ос 2 (перпендикулярно на
елемента).
Силата е разположена по средата на frame елемента. Използва се относителна
координатна система. Цялата дължина се приема равна на единица, следователно
средата на елемента е с относителна координата 0.5. В полето Load се задава стойност
на товара -100kN, тъй като силата е с обратна посока на вектора ос 2 от локалната
координатна система на рамковия елемент.
Огъващият момент във възел 4 може да се зададе по два начина:
- като се избере елемент 3 и се зададе като концентриран товар в края на
елемента;
- като се избере възел 4 и се избере Assign  Joint Loads Forces.
В случая се използва вторият начин /фиг. 2.11/– за координатна система се
избира Global, огъващият момент се задава в полето Y със стойност +50 (дименсиите
трябва да бъдат kN, m, 0C). Стойността е положителна, тъй като посоката на огъващия
момент съвпада с посоката на ос Y.
Огъващият момент може да се види изобразен като вектор в изглед 3D (виж
фиг. 2.12)
Допълнителна информация за интерфейса на програмата, използван при
анализа на рамкови елементи е дадена по-долу в изложението.
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Фиг. 2.11 Диалогова кутия Joint Forces

Фиг. 2.12 3D Изглед на рамковата конструкция
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2.3 Допълнителни сведения за задаване на натоварването
В тази точка се дават сведения за задаване на натоварването които не са дадени
преди това. Разгледани са случаите със задаването на разпределен трапецовиден товар
и равномерно разпределен по проекцията на наклонен прът.
Трапецовидният товар на рамковия елемент, показан на фиг. 2.13, се извършва
по следния начин /виж 2.14/:
Избира се прътовият елемент
и от менюто Assign се избира Frame
Loads / Distributed. Първо се задава
лявата част от натоварването. В
диалоговата кутия се избира опцията
Forces – задават се равномерно
разпределени сили.
От падащият списък Coord
Sys – за избор на глобална или
локална
координатна
система
спрямо която ще бъде зададено
натоварването се избира опцията
Global.
Фиг.2.13 Рамков елемент натоварен с
трапецовиден товар

Фиг.2.14 Диалогови кутии при задаване на натоварването с абсолютни дължини

Дясната част от натоварването /фиг. 2.14/ се зададава по направлението на оста
Z. Тъй като посоките на вектора на натоварването и вектора на оста Z са
противоположни, то в секцията Load стойностите на товарите се задават със знак „-“..
Тук е важно е да се отбележи, че в секцията Options трябва да се избере Add to
Existing Loads (добави към съществуващите товари.)
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Ако се използват относителни дължини, задаването на трапецовидния товар се
извършва както е показано на фиг. 2.15

Фиг. 2.15 Диалогови кутии при задаване на натоварването с относителни дължини

При задаването на равномерно разпределен товар върху проекцията на
наклонен прътов елемент, както е показано на фиг. 2.16, се използва опцията projected.

Фиг.2.16 Равномерно разпределен товар върху проекцията на пръта
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Фиг. 2.17 Използване на опцията Z
Projected

Фиг. 2.18 Резултат от зададеното
натоварване

От падащия списък Direction на диалоговата кутия Frame Distributed Loads се
избира Z Projected, а в полето Uniform Load се задава стойност -10, както е показано на
фиг. 2.17. Резултатът от зададеното натоварване е представен на фиг. 2.18.

2.4 Стартиране на изчислителния процес и визуализация на
резултатите.
От менюто Analyze се избира Set Analysis Options и се задава опцията Plane
Frame (равнинна рамка). От менюто Analyze се избира Set Load Cases to Run и се
изключва модалният анализ – виж фиг. 2.19.
Анализът се стартира с избора на бутона Run Now.
След приключване на анализа, резултатите са достъпни в графичен вид от
менюто DisplayShow Forces/Stresses.

Фиг. 2.19 Диалогова кутия Set Load Cases toRun
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В секцията Case/Combo
Name се избира съответната
комбинация или товарно състояние
/фиг.2.20/.
В секцията Component се
избират разрезните усилия както
следва:
Axial Force – “N” диаграма
Shear 2-2 - напречна сила
по направление на локалната ос 2
Shear 3-3 - напречна сила
по направление на локалната ос 3

Фиг. 2.20 Диалогова кутия Member Force
Diagram for Frames

С помощта на опцията Torsion се задава усукващ момент (огъване по локалната
ос 1). Съответно с опцията Moment 2-2 - огъване по локалната ос 2.
Moment 3-3 - огъване по локалната ос 3.
В секцията Scale дава възможност за задаване на мащабен коефициент за
изобразяване на разрезните усилия.
В секцията Options може да се избере между варианта със между запълване на
диаграмите и този с изобразяване на стойностите на разрезните усилия върху тях. Ще
бъде разгледана втората опция :
На фиг. /2.21/
е
показана
M
диаграмата
за
статическата схема.
Щраква се с десния
бутон на мишката и
се отваря диалоговата
кутия:
Diagrams for Frame
Object1. /фиг. 2.22/
Фиг. 2.21 Разрезно усилие М3-3
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В
секцията
Items се избира
разрезното усилие /
усилия, които ще
бъдат изобразени в
диалоговата кутия (
по
подразбиране
напречна сила по
направление ос 2 и
огъващ момент по
ос 3).
За
N
диаграма и усукване
се избира : Axial [P
and T].
Графиката
Deflection показва
провисването
на
рамковия елемент.
В
секцията
Location се задава
подробна точка, за
която
да
бъде
изобразена
стойността
на
съответното усилие.
Фиг. 2.22 Диалогова кутия за получаване на подробни точки
от разрезните усилия и провисване
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3.Температурни въздействия и линии на влияние
3.1Температурни въздействия
Разгледаният пример е от учебника по строителна статика на проф. Банко
Банков [1] :
За показаната статическа схема на фиг. 3.1, следва да се определи вертикалното
преместване на възел Е.

Фиг. 3.1 Статическа схема и температурно въздействие

В представения пример елементите на конструкцията имат следните
характеристики:
• правоъгълно сечение със страни b = 0.4 m. и h = 0.8 m.
• материал с модул на еластичност E = 3.107 kN/m2
• коефициент на температурно разширение α = 1.10 -5 1/0С
Тук няма да се разглежда изграждането на статическата схема. Ще бъдат
обсъдени начина на задаването на материала и сечението.
При задаване на материал от менюто Define се избира Material, отваря се
диалоговата кутия Define Materials, а след това се избира бутона Add New Material.
Появява се диалоговата кутия Material Property Data /фиг. 3.2/, от която
последователно се задават име на материала, модул на еластичност и коефициент на
температурно разширение:
• в полето Material Name and Display Color се задава: MATERIAL
• в полето Modulus ff Elastisity, E се задава: 3E+07 [kN/m2]
• в полето Coefficient of Thermal Expansion, A се задава: 1E-05 [1/Co]
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Фиг.3.2 Диалогова кутия Material Property Data

Задаването на сечение става като от менюто Define се избира Section Properties,
след това Frame Sections, отваря се диалоговата кутия Frame Properties, избира се
бутонa Add New Property, отваря се диалоговата кутия Add Frame Section Property.
Горе вдясно се намира падащ списък с опциите за избор на материал.

Фиг.3.3 Диалогова кутия Add Frame Section Property

Изборът от падащия списък не означава, че сечението автоматично се асоциира
за съответния материал. Правоъгълното сечение се намира в библиотеката concrete,
поради тази причина е избран този тип материал.
В полето Section Name се задава име на сечението (по подразбиране, то е
FSEC2).
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От падащия списък Material се задава материалът, от който са изградени
елементите с въпросното сечение. В секцията Dimensions се задава височина и
широчина на сечението - Depth (t3) 0,8 метра и Width (t2) 0,4 метра.
Под t3 = 0,8 метра се има предвид дебелина на сечението перпендикулярно на
локалната ос 3 на frame елемента.
Под t2 = 0,4 метра се има предвид дебелина на сечението перпендикулярно на
локалната ос 2 на frame елемента виж фиг. 3.4.

Фиг.3.4 Диалогова кутия Rectangular Section

Избира се бутонът OK и в диалоговата кутия Frame Properties се появява името
на новото сечение - FSEC2.
Селектират се всички елементи (например чрез Ctrl + A) и от менюто Assign се
присвоява току-що дефинираното сечение на елементите от конструкцията :
Assign / Frame / Frame Sections
В отворената диалогова кутия Frame Properties се избира името на създаденото
сечение.
Температурните въздействия се задават по елементи както следва:
- за елементи : AC, CD, DE
t  24  (18)  420 C

;

t средно 

18  24
 30 C
2

t средно 

24  24
 240 C
2

- за елемент : BD
t  24  24  00 C

;

При задаване на стойността tсредно за участъци AC, CD, DE, най-напред се
избират съответните frame елементи.
След това от менюто Assign се избира Frame Loads / Temperature и се отваря
диалоговата кутия Frame Temperature Loading /фиг. 3.5/
19

Фиг.3.5 Диалогова кутия Frame Temperature Loading

На /фиг.3.6/ е показан резултата от натоварването

Фиг.3.6 Статическа схема със зададено въздействие от равномерна температура.

Температурният градиент се изчислява като разлика от температура t1
температура t2 , като t2 от към страната към която сочи вектора на локална ос 2.
(-18 – 24 )/0,8 = -52,5
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и

Фиг.3.7 Участък AC

Фиг.3.8 Диалогова кутия Frame
Temperature Loading

Задаването на температурен
градиент по ос 2 за участък
CD е както следва:
24-(-18)/0,8 = 52,5

Фиг.3.9 Участък CD

Фиг.3.10 Участъци CD и DE
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За участък BD - температурите от двете страни на елемента са еднакви следователно температурният градиент е нула.
Изключва се собственото тегло от менюто Define  Load Pattern и се стартира
анализът. След появата на деформираната схема, за по – прецизно отчитане от
падащия списък в долния десен ъгъл се задават мерни единици : [kN,mm,oC]. От
получените разултати, представени на /фиг. 3.11/ се отчита U3 = 4,608 mm

Фиг.3.11 Деформирана схема

За сравнение, в работата [1] e получено крайно решение U3.=за -4,60796 mm

3.2 Линии на влияние
За статическа схема в примера е избрана непрекъсната греда с 4 отвора по 10
метра.
От менюто File се избира New Model. В диалоговата кутия New Model от
падащия списък се задават дименсии: kN, m, 0C и съответно се щраква с ляв бутон на
мишката върху бутона Beam за непрекъсната греда.
В диалоговата кутия Beam се задава 4 в полето Number of Spans (брой отвори) и
съответно 10 в полето Span Length (дължина на отвора). Генерира се непрекъсната
греда с 4 равни отвора.
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За получаване на линия на влияние трябва да се зададат последователно път,
превозно средство, подвижен състав и съответната товарна комбинация за мостовото
натоварване.
Генерираните от програмния продукт елементи са с последователна номерация.
В случай че номерата не са известни, от менюто View се избира Set Display Options и
се поставя отметка в полето Labels на секцията Frame/Cable/Tendon – виж /фиг. 3.12/.

Фиг.3.12 Статическа схема и номерация на елементите.

За да се получи желаната линия на влияние, последователно трябва да бъде
зададен път (елементите, върху които се движи единичната сила), возило и подвижен
състав чието задаване е задължително.
Задаването на път става като от менюто Define Moving Loads Paths. Отварят
се диалоговите кутии (д.к.) Define Paths и Path Data /фиг. 3.13/

Фиг.3.13 Задаване на път на линията на влияние

В диалоговата кутия Path Data с бутона Add frame последователно се посочват
елементите, през които ще мине возилото (пътят на линията на влияние) – виж /фиг..
3.14/.
Задаването на возило се извършва като от менюто Define се избира Moving
Loads  Vehicles. В полето Vehicle name се определя име на возилото
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Фиг.3.14 Диалогова кутия Vehicle Data

Аналогично от менюто Define  Moving Loads  Vehicle Classes може да се
приеме типа на возилото,зададен по подразбиране. виж /фиг. 3.15/

Фиг. 3.15 Диалогова кутия Vehicle Data за задаване на подвижен състав

Следващият етап от построяването на линиите на влияние е да се зададе клас на
превозното средство. Това се прави от менюто DefineMoving LoadsVehicle
Classes/фиг. 3.16/.
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Фиг.3.16 Диалогова кутия Vehicle Class Data

От менюто Define  Load Cases Add New Load Case се задава товарно
състояние подвижен товар (виж фигури 3.17 и 3.18)

Фиг.3.17 Диалогова кутия Load Case Data – Moving Load
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Фиг.3.18 Диалогова кутия Define Load Cases

Следва стартиране на изчисленията по стандартната процедура. Изключва се
модалният анализ. След появата на деформираната схема линиите на влияние се
визуализират от менюто Display  Show Influence Line (виж фиг. 3.19).

Фиг.3.19 Диалогова кутия Show Influence Line
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Фиг.3.20 Изображение на получените резултати

На фиг. 3.20 е представена линия на влияние за огъващия момент в средата на
първото поле.
Важно е да се отбележи, че стойностите на линиите на влияние в програмния
продукт SAP2000 са с обратен знак в сравнение с приетите у нас правила.
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4.Натоварване на сградите и комбинирaне на товарните
състояния съгласно системата на Еврокод.
4.1 Кратки сведения за европейската система за проектиране на
строителни конструкции Еврокод
4.1.1Въведение
През 1975 година Комисията на Европейската общност взема решение да
предприеме действия в областта на строителството на основание член 95 от Пакта от
Рим. Целта на действията е да отстранят техническите пречки в тази област и да
хармонизират техническите спецификации в нея. В областта на строителната дейност
за тази цел е приета Директива за строителните продукти и съществените изисквания
към тях - Directive 89/106/EEC (The Construction Products Directive). Чрез нея се
хармонизират изискванията към строежите и строителните продукти като част от тях.
В Директивата са формулирани шест основни изисквания към строежите
(сгради и съоръжения) свързани с:
 механична носимоспособност и устойчивост;
 сигурност в случай на пожар;
 хигиена, здраве и околна среда;
 безопасност при експлоатация;
 защита от шум;
 икономия на енергия.
Първите две съществени изисквания са в основата на системата на
Еврокодовете за проектиране на строителни конструкции. Част от Еврокодовете - ЕN
1990, EN 1991, EN 1997 и EN 1998 са общи за всички видове конструкции. Останалите
EN 1992, EN 1993, EN 1994, EN 1995, EN 1996 и EN 1999 се отнасят за конкретен вид
конструкции. Означенията и наименованията на Еврокодовете са както следва:
EN 1990 Eврокод 0. Основи на конструктивното проектиране
EN 1991 Еврокод 1: Въздействия върху конструкциите
EN 1992 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции
EN 1993 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции
EN 1994 Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни
конструкции
EN 1995 Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции
EN 1996 Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции
EN 1997 Еврокод 7: Геотехническо проектиране
EN 1998 Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия
EN 1999 Еврокод 9: Проектиране на конструкции от алуминиеви сплави
На фиг. 4.1 са показани трите групи Еврокодове: основни положения и
въздействия върху конструкциите, проектиране и детайлиране на конкретни видове
конструкции, геотехническо и сеизмично проектиране.
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Фиг.4.1 Функционална схема на Еврокодовете

Съгласно изискванията на Еврокодовете в националните приложения може да
се направи избор в следните случаи:
 стойности или точки в Еврокодовете, за които са дадени алтернативни
възможности за приложение;
 стойности на величини, означени в Еврокодовете само със символи;
 специфични за страната данни: географски, климатични и др.
(например карти за натоварване от сняг);
 методи за прилагане, когато са дадени няколко алтернативни
възможности в Еврокодовете.
Конструкцията на сградата или съоръжението трябва да е в състояние да
осигури, с необходимата надеждност, че през време на изграждането и експлоатацията
действащите товари няма да предизвикат:
 разрушаване на сградата или съоръжението или част от тях;
 недопустимо големи деформации;
 разрушаване на част от оборудването;
 несъразмерно голямо спрямо въздействието разрушаване.
Строежите (сгради и съоръжения) са подложени на различни фактори на
околната среда, които могат да се разделят на въздействия и влияния. Въздействията
предизвикват в частите на строежите и главно в елементите на техните носещи
конструкции напрежения, деформации, премествания, трептения, промяна на
температурата. Влиянията са свързани с изменения на материалите, от които са
изградени строежите, водещи до намаляване на тяхната якост или до разпадането им.
Въздействията и товарите се разделят на три основни групи:
 постоянни товари и въздействия: собствено тегло, земен натиск,
предварително напрягане, воден натиск, начални деформации при
изграждането и др. ;
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временни товари и въздействия: атмосферни товари и въздействия,
експлоатационни товари, съдържанието на резервоари и силози, кранови
товари, товари и въздействия от машини и др.;
особени товари и въздействия: пожарни въздействия, удари от превозни
средства, взривове, сеизмично въздействие и др.

4.2 Гранични състояния, при които се извършва проверката на
сградите и съоръженията
В системата Еврокодове граничните състояния са две: крайно гранично
състояние и експлоатационно гранично състояние.
Крайното гранично състояние е свързано с такова неблагоприятно стечение на
обстоятелствата, при което възниква опасност от разрушаване на строежа или част от
него с опасност за живота на хората.
Когато е целесъобразно, трябва да се проверяват следните крайни гранични
състояния:
а) Загуба на статично равновесие на конструкцията или на част от нея (EQU),
разглеждана като кораво тяло, когато:
- въздействията от един единствен източник са от голямо значение
- якостите на конструктивните материали или на земната основа по принцип не са
определящи;
b) Разрушаване или недопустима деформация на конструкцията или на
конструктивни елементи, включително фундаменти, пилоти, стени в сутерени и др.
когато са меродавни якостите на конструктивните материали в конструкцията (STR);
с) Разрушаване или недопустима деформация на земната основа, когато
якостите на почвата или скалата са от голямо значение за носимоспособността (GEO);
d) Разрушаване от умора на конструкцията или на конструктивни елементи
(FAT).
Експлоатационното гранично състояние е свързано с ограничения, гарантиращи
нормалната експлоатация на сградата или съоръжението. При това гранично състояние
се проверяват:
 деформациите и провисванията да не предизвикват повреди в неносещите
части на сградите и съоръженията и затруднения за тяхната нормална
експлоатация;
 трептенията да не предизвикват дискомфорт в хората, повреди в сградата
или съоръжението или неговото съдържание, както и нарушаване на
нормалното функциониране на оборудването;
 образуването на недопустими пукнатини.
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4.3 Натоварвания и въздействия върху сградите и съоръженията
съгласно БДС EN 1990 [2] , БДС EN 1991-1-1 [3], bДС EN1991-1-3 [4]
и БДС EN1991-1-4 [5]
4.3.1 Класификация на товарите съгласно БДС EN 1990[2].
Според продължителността им товарите и въздействията се разделят на:
 постоянни;
 временни;
 особени.
Към постоянните товари и въздействия се отнасят собственото тегло на
сградата или съоръжението, постоянно закрепеното оборудване, пътната настилка при
пътните съоръжения, непреките въздействия, причинени от съсъхването и др.
Към временните товари се отнасят натоварването от сняг, вятър,
експлоатационните товари върху подовете на сградите, товари от превозните средства
при пътните съоръжения.
Особените товари действат изключително кратко време, но последствията за
конструкцията могат да бъдат катастрофални. Особени товари са експлозиите,
пожарите, ударите от превозни средства, земетръса и др.
Променливите товари имат четири представителни стойности:
 характеристична стойност Qk;
 стойност за комбиниране ψ0.Qk ;
 честа стойност ψ1.Qk ;
 квази-постоянна стойност ψ2.Qk .
В таблица NA.A1.1 на Националното приложение на БДС EN 1990 [7] са
дадени препоръчителните стойности на ψ0 , ψ1 и ψ2. Тази таблица е представена в
таблица 4.1 по-долу.
4.3.2 Комбиниране на товарите и въздействията съгласно БДС EN 1990 [7].
Отчитането на съвместното действие на товарите и въздействията се определя
чрез предвидените варианти за комбинирането им. В БДС EN 1990 [2] начините на
комбиниране зависят от граничните състояния и типа на въздействията, които
участват в комбинацията.
Основната форма за комбиниране за случай STR и GEO е (6.10) в [2]. Тук тя се
възпроизвежда като формула (4.1):


J 1

G, j

G k, j " "  P p" "  Q,1Qk,1 " "   Q,i 0,i Qk,i

(4.1)

i 1

Gk,j

е характеристичната стойност на j-то постоянно въздействие;

G,j

е коефициентът на натоварване за j-то постоянно въздействие;приема се
равен на 1,35 , когато е по-неблагоприятно на 1.

P

е предварителното напрягане;

P

е частният коефициент на сигурност за предварителното напрягане;

Qk,1

е характеристичната стойност на главното променливо въздействие;

Q,1

е коефициентът на натоварване на главното променливо въздействие;

Qk,i

е характеристичната стойност на i-то (i>1) съпътстващо променливо
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въздействие;

Q,i

е коефициентът на натоварване на i-то (i>1) съпътстващо променливо
въздействие;
Таблица 4.1 Препоръчителни стойности на ψ0 , ψ1 и ψ2

0

1

2

Експлоатационни натоварвания в сгради от
категория (виж EN 1991-1-1):
Категория А: жилищни сгради

0,7

0,5

0,3

Категория В: административни сгради и офиси

0,7

0,5

0,3

Категория С: участъци, в които е възможно

0,7

0,7

0,6

Категория D: търговски помещения

0,7

0,7

0,6

Категория Е: складови помещения
Категория F: участъци за преминаване на
превозни средства с тегла до 30 kN

1,0

0,9

0,8

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

0,3

Категория H: недостъпни покриви (освен за
поддръжка и ремонт)
Въздействия
Натоварване от сняг върху сгради ЕН 19911-3
- На терените с височини над морското
равнище до 1 000 m

0.6

0.2

0

0,5

0,2

0

На терените с височини над морското равнище по-

0,7

0,5

0,2

големи от 1 000 m
- Въздействия от вятър върху сгради (виж EN
1991-1-4)

0,6

0,2

0

0,6

0,5

0

Въздействия

струпване на хора

Категория G: участъци за преминаване на
превозни средства с тегла над 30 kN,
но не повече от 160 kN

Температурни въздействия (без пожар) в сгради (виж
EN 1991-1-5)
ЗАБЕЛЕЖКА: Стойностите на коефициентите 
могат да се задават с Националното приложение.
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При комбинирането за въздействия при извънредни изчислителни ситуации
зависимостта е съгласно формула (4.2) , която възпроизвежда формула (6.11b) на [2].
(4.2)
 Gk, j " " p " "Ad " " (1,1 или 2,1 ) Qk,1 " "  2,i Q2,i
j1

i 1

Изборът между 1,1Qk,1 или 2,1Qk,1 би трябвало да е свързан със съответната
извънредна изчислителна ситуация.За пожарно въздействие съгласно националното
приложение към БДС EN 1991-1-2 [9] Qk,1 се умножава с 1,1.
Комбинирането на въздействията при сеизмични изчислителни ситуации се
извършва по формула (4.3), която възпроизвежда зависимостта (6.12b) на [2]:
 Gk, j " " p '' " AEd " "  2,i Qk,i
j1

i 1

където AEd е ефектът от сеизмичното въздействие. В Националното приложение към
БДС EN1991-1-3 [10] за едноетажни сгради с леки покривни конструкции с отношение
Gk/Sk ≤ 0.8 се приема стойност за 2 както следва:
-до 1000 метра надморска височина 2 =0.3
-над 1000 метра надморска височина 2 =0.4
За всички останали случаи за натоварване от сняг за райони с надморска
височина до 1000 метра се приема 2 =0.
Комбинирането на товарите и въздействията при проверките за
експлоатационни гранични състояния се извършва по формули: (6.14 b), (6.15
b),(6.16b) на [2],възпроизведени със зависимости (4.4),(4.5) и (4.6), дадени по-долу. В
тях за разлика от уравнение (6.10) коефициентите за натоварване Gj, Qi са равни на 1.
Уравнение (6.14b) на [2] се използва, когато последствията от товарите и
въздействията са необратими.

G
J 1

k, j

" " p" "Qk,1 " "  0,i Qk,i

(4.4)

i 1

Когато ефектът от товарите и въздействията е обратим, се използва формула
(6.15 b), възпроизведена в (4.5)
(4.5)
 Gk, j " " p" " 1,1Qk,1 " "  2,i Qk,i
J 1

i 1

При отчитане на ефекта от дълготрайното въздействие на товарите се използва
формула (6.16 b) , възпроизведена в (4.6)
(4.6)
G k, j " " p" "  2,i Qk,i


J 1


i 1

Тъй като не винаги еднозначно може да се определи кой от временните товари
или въздействия е главен, затова се съставят толкова комбинации, колкото са
временните товари. Във всяка от тях главният товар е различен.

4.4 Кратки сведения за експлоатационни товари, сняг и вятър
4.4.1 Кратки сведения за експлоатационни товари на сгради.
Представени са две таблици от БДС EN 1991-1-1[3] и Националното му
приложение [8]. В тях е дадена класификацията на помещенията според функцията им
и характеристичните стойности на разпределените товари qk и съсредотoчените товари
Qk , които се използват за проектиране на подове, балкони и стълбища в сгради.
Съсредоточеният товар обикновено се прилага върху квадратна площ с размер 50 мм.
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Таблица 4.2 възпроизвежда таблица 6.1 От БДС EN 1991-1-1 [3]. Таблица 4.3
възпроизвежда таблица NA6.2 на Националното приложение на БДС EN 1991 [8].
Таблица 4.2 Експлоатационни натоварвания върху подове, балкони и стълбища в
сгради
Категория
A

B
C

Участъци в
помещения
Помещения за
обитаване или
живеене
Служебни помещения
Помещения, в които е
възможно събирането
на много хора (с изключение на описаните в категории A, B
и D1)

Примери
Стаи в жилищни блокове и къщи; спални
и зали в болници; спални в хотели и
общежития; кухни и тоалетни.
C1:Помещения с маси и др., например:
помещения
в
училища,
кафенета,
ресторанти,
трапезарии, читални, приемни.
С2: Помещения с фиксирани места за
сядане,
например: театрални или киносалони,
църкви, зали за събрания, аудитории/зали
за тържест-ва, чакални (вкл. в ж.п. гари).
С3: Помещения, в които не се ограничава
движението
на
хората,
например:
помещения на музеи, изложбени зали и
други, участъци за достъп в обществени и
административни
сгради,
хотели,
болници, както и предверията на ж.п.
гари.
С4: Помещения, в които са възможни
дейности, свързани с физически усилия,
например:танцувални
зали,
гимнастически салони, сцени.

D
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Помещения в
търговски обекти

С5: Помещения, в които е възможно
струпване на много хора например: в
сгради за общественипрояви, като
концертни
зали,
спортни
зали,
включително такива с правостоящи
места, тераси и зони за достъп, перони на
ж.п. гари.
D1: Помещения на магазини за търговия
на дребно
D2: Помещения на универсални магазини

Таблица 4.3 Експлоатационни натоварвания върху подове, балкони и стълбища
в сгради
Категории участъци
qk [kN/m2]
Qk [kN]
Категория А:
- Подове
2,0
2,0
- Стълбища
3,0
2,0
- Балкони
3,0
2,0
Категория B
3,0
4,0
Категория C:
- C1
3,0
4,0
- C2
4,0
Не по малко от (4,0)
- C3
5,0
Не по малко от (4,0)
- C4
5,0
7,0
- C5
7,5
4,5
Категория D:
- D1
Не по малко от 4,0
Не по малко от (4,0)
- D2
5,0
Не по малко от (5,0)
4.4.2 Натоварване от сняг върху сгради съгласно БДС EN 1991-1-1-3[4] и
Националното му приложение[10]
Натоварването от сняг върху покривите при краткотрайна и дълготрайна
комбинация се определя съгласно формула (4.7):
(4.7)
s  i Ce Ct sk .
При извънредна изчислителна ситуация :
s=μ C C s
i

e

t Ad

(4.8)

където μi е коефициентът за натоварване от сняг върху покрива в зависимост от
формата на покрива;
sk е характеристичната стойност на натоварването от сняг върху земната
повърхност;
sAd е изчислителната стойност на извънредно голямото натоварване от сняг
върху земната повърхност за дадена местност;
Се е коефициентът за изложение – за различните топографски области той се
приема както следва:
0,8 за открити местности;
1,0 в общия случай;
1,2 за защитени покриви (строежът е заобиколен от по-високи сгради)
Сt е топлинният коефициент – приема се равен на 1.0 с изключение на покриви
на оранжерии където част от снега се стопява от температурната разлика.
Съгласно Националното приложение на БДС EN 1991-1-3 [10] в България има
два района с изключителен снеговалеж - районите на Бургас и Шумен. За тях се
приема sAd =2.sk.
За 30 големи града на страната стойностите на характеристичните натоварвания
от сняг със среден период на превишение 50 години са дадени в таблица NA.F1 на
Националното приложение [10] , която се възпроизвежда в таблица 4.4.
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Таблица 4.4 Характеристични стойности на натоварването от сняг върху терена
sk(kN/m2) за избрани градове на страната
№ по ред

Град

Sk
1,11
0,91

№ по ред

1.11

1

Благоевград

2

Бургас

3
4

Варна
Велико Търново

5
6

Видин
Враца

7

Габрово

1,60
1,89

8
9

Добрич
Карнобат

1,36
0,90

10
11

Кърджали
Кюстендил

1,09

12
13

Ловеч
Монтана

14

Пазарджик

1,64
1,09

15

Перник

1,32

1,44
1,96

1,72
1,43

Град
Плевен

17

Пловдив

18
19

Разград
Русе

20
21

Свищов
Силистра

22

Сливен

2,20
0,66

23
24

Смолян
София

1,96
1,28

25
26

Ст. Загора
Търговище

0.94

27
28

Хасково
Чирпан

29

Шумен

1,49
1,33

30

Ямбол

0,86

Случай I
Случай II

Фиг.4.1 Схема за натоварването от сняг
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Sk
1,53
1,16

16

1,73
1,83
1,91

1,80
1,78

Коефициентът µi зависи от очертанието на покрива. На фиг. 4.1 са дадени
двата случая за натоварване от сняг на симетричен двускатен плосък покрив. Първият
случай е с равномерно разпределено натоварване за целия покрив.
Във втория случай единият от скатовете е с половината от натоварването 0.5 µ1
Натоварването от сняг се нормира като разпределено върху проекцията на
покрива.По този начин за наклони до 300 на покрива се отчита намалението на
натрупването от сняг с повишаването на наклона. За участъци с ъгъл над 600 се
приема, че не се задържа сняг. При дадения на схемата покрив µ1 е 0,8 , а за наклони
от 300 до 600 се интерполира линейно от 0,8 до 0.
В БДС EN 1991-1-3 и Националното приложение към него са разгледани
различни покривни очертания на сградите. Особено внимание трябва да се обръща
когато две съседни площи на покрива на сградата са с различна височина. В този
случай върху част от по-ниския участък се образува натрупване на сняг (снежна
торба).

4.4.3 Натоварване от вятър върху сгради съгласно БДС EN 1991-1-4
[5] и Националното му приложение [11]
Вятърът е движение на въздушните маси породенo от температурната разлика
на земната повърхност. Скоростта му е поредица от по-високи стойности и спадове .
Може да се моделира като стохастичен процес около дадена стойност за определен
период от време. При нормирането на вятъра се използват годишните максимуми на
скоростта на вятъра без да се отчита направлението му. Височината, на която са
поставени ветромерите, е 10 метра, а периодът за осредняване е 10 минути.
Характеристичните стойности на скоростта на вятъра vb,0 са със среден период на
превишение един път на петдесет години и са приведени към терен II категория.В
таблица NA.G 1 от Националното приложение към БДС EN 1991-1-4 [11]
възпроизведена като таблица 4.5. За 30 града от страната са дадени тези стойности
vb,0.
Базовата скорост на вятъра с отчитане на посоката и сезона се определя от
основната стойност на базовата скорост Vb,0 по формула:
Vb = V b,0.Cseason.Cdir
(4.9)
Cseason
е коефициент за отчитане на сезона;
Cdir
е коефициент за отчитане на посоката на вятъра.
Тези коефициенти са по-малки от единица и позволяват по-прецизно проектиране като
се отчита посоката или сезона.
В полза на сигурността в Националното приложение [11] се препоръчва те да се
приемат равни на единица. Допуска се при необходимост НИМХ при БАН да даде
конкретни стойности за осемте посоки: север, североизток, изток, югоизток, юг,
югозапад, запад и северозапад за Cdir и отделни стойности за четирите годишни
времена.
Таблица 4.5 Характеристични стойности на основната базова скорост на вятъра
V b,0 (m/s) и основното базово натоварване q b,0 (kN/m2) за избрани градове на
страната
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№ по
ред

Град

Vb,0

qb,0

№ по
ред

Град

Vb,0

qb,0

1

Благоевград

26,4 0,44

16

Плевен

24,8

0,38

2

Бургас

33,5 0,70

17

Пловдив

27,1

0,46

3

Варна

31,0 0,60

18

Разград

27,7

0,48

4

Велико Търново

24,0 0,36

19

Русе

27,7

0,48

5

Видин

25,3 0,40

20

Свищов

26,6

0,44

6

Враца

26,1 0,42

21

Силистра

25,9

0,42

7

Габрово

27,5 0,47

22

Сливен

35,8

0,80

8

Добрич

24,7 0,38

23

Смолян

24,7

0,38

9

Карнобат

24,7 0,38

24

София

26,1

0,43

10

Кърджали

27,7 0,48

25

Ст. Загора

27,2

0,46

11

Кюстендил

25,7 0,41

26

Търговище

24,7

0,38

12

Ловеч

27,0 0,46

27

Хасково

26,8

0,45

13

Монтана

24,1 0,36

28

Чирпан

25,6

0,41

14

Пазарджик

24,7 0,38

29

Шумен

27,7

0,48

15

Перник

24,7 0,38

30

Ямбол

24,7

0,38

Използването на коефициента Cdir ще бъде ефективно, ако сградата е
несиметрична и по някое от направленията натоварването от вятър има определящо
значение за носещата способност. Прилагането на коефициента Cseason ще бъде полезно
при обекти, които се използват през определен период в годината. Например
тентовото покритие на летния театър в Бургас се използва само през летния сезон за
защита от дъжд, а през зимата то се прибира в специално укритие. В този случай може
да се използва Cseason само през летния сезон. За илюстрация на ефекта, който се
получава, може да се съди от стойностите за Cseason и Cdir дадени в националното
приложение към BS EN 1991-1-4 [14]. За цялата територия на Великобритания са
дадени коефициентите за Cdir през 300 и те са от 0,73 до 1,0. Стойностите на Cseason са
дадени за двумесечие и четиримесечие. Например за летния сезон от април до
септември Cseason е равно на 0.73. Като се има предвид, че ветровият напор е функция
от квадрата на скоростта, то стойността на тези коефициенти води до намаляване на
натоварването от вятър почти наполовина.
Базовият скоростен напор qb се получава от базовата скорост Vb по формулата:
qb = 0,5.Vb2
(4.10)
плътността на въздуха  е в националното приложение [9] приета равна на 1,25
[kg/m3] за равнинната част на страната. Изменението ѝ като функция на надморската
височина е отчетено при определянето на стойностите на qb,0, използвани за съставяне
на картата за райониране на територията на България.
Определянето на върховата скорост на ветровия напор qp(Z) на височина z се
определя по формула 4.8 [11], възпроизведена по- долу като 4.11
qp (Z) = Ce (Z) . qb
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(4.11)

Таблица 4.6 – Категории терени и параметри на терена
Z0 , m

zmin ,
m

Море или крайбрежни местности с изложение към
открито море

0,003

1

I

Езера или равнинна хоризонтална местност с
пренебрежимо малка растителност и без препятствия

0,01

1

II

Местност с ниска растителност, например трева, и
отделни препятствия (дървета, сгради), които са
отдалечени на разстояние, най-малко 20 пъти
височината на препятствието.
Местност, която е равномерно покрита с растителност
или сгради или с изолирани препятствия, отдалечени на
разстояние най-много 20 пъти височината на
препятствията (например села, крайградски зони, гори)
Местност, най-малко 15% от повърхността на която е
покрита със сгради, чиято средна височина превишава
15 m.

0,05

2

0,3

5

1,0

10

Категория на терена
0

III

IV

Фиг.4.2 Изменение на коефициента на изложение Ce(Z)

Коефициентът на изложение зависи от категорията на терена и височината Z.
Петте категории терен са описани в таблица 4.1 на БДС EN 1991-1-4 [11],
пресъздадена в таблица 4.6
За равнинен терен зависимостта Ce от височината над терена (Z) и категория на
терена са дадени на фиг. 4.2 [11], възпроизведена като фиг. 4.2.
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Ветровият напор при правоъгълни в план сгради се допуска да се определя
приблизително по правилата, описани по-долу.
Страната, която поема ветровото натоварване, се нарича наветрена, респективно
срещуположната страна- подветрена. При определяне на скоростния напор базовата
височина Ze за наветрената стена зависи от отношението на височината към
широчината на стената (h/b) за h<b Ze =h; при b<h<2.b стената се разделя на две
правоъгълни области – долната с височина b и горната h-b. Когато h>2.b наветрената
стена се разделя на три или повече области както следва: долна с височина b, горна с
височина b , и средна с височина h-2b Ако последната е по висока от b се разделя на
ивици с височина hstrip. ≤ b . За всяка от тези области се приема константен ветрови
напор, определен за горния ръб на областта. За страничните стени и подветрената,
ветровият напор е константен и се определя за Ze равна на височината на сградата.

Фиг. 4.3 Базова височина ze в зависимост от h и b и от профила на съответния скоростен
напор

Статичното натоварване от вятъра върху сградите и съоръженията може да се
раздели на:
- външно налягане върху повърхността на сградите и съоръженията;
-вътрешно налягане породено от навлизането на вятъра през отвори на стените
във вътрешността на сградата
-сили на триенето породени от обтичането на вятъра около конструкцията.
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Накратко ще бъдат изложени натоварванията от вятър върху стените и покрива
на симетрични двускатни сгради.
Налягането се определя по формулата 5.1 на [11], възпроизведена като (4.12)
we = qp (Zе) . Cpe
(4.12)
Дадени са две стойности на аеродинамичния коефициент Cpe,1 и Cpe,10.
Стойността на Cpe,1 е по-голяма от тази на Cpe,10 и той се използва за изчисляване на
закрепването на ограждащите елементи към конструкцията или на малки части от
сградата или съоръжението. Коефициентът Cpe,10 се използва за площи по-големи или
равни на 10 [m2]. Когато площите са между 1 и 10 [m2] се извършва интерполация.
cpeА = cpe,1 – (cpe,1 –cpe,10) log10A

(4.13)

Фиг. 4.4 Интерполационна зависимост между Cpe,1 и Cpe,10
В Националното приложение към БДС EN 1991-1-4 наред с тази процедура с
цел опростяване на изчисленията се допуска да не се извършва интерполация между
стойностите на аеродинамичните коефициенти сpe,1 и сpe,10. В този случай стойностите
на сpe,1 се използват за площи, по-малки или равни на 1 m2, а стойностите на сpe,10 - за
по-големите площи.
На фиг. 4,5 са дадени зоните , в които коефициентите на аеродинамичност за
вертикалните стени на сгради с правоъгълно сечение са постоянни. Наветрената стена
е означена със зона D, а подветрената с E.
Страничните стени имат две или три зони в зависимост от габаритите на
сградата. В таблица 4,7 са дадени препоръчителните стойности на аеродинамичните
коефициенти за тези зони.
На фиг. 4,6 са дадени зоните на симетричен двускатен покрив при направление
на вятъра напречно на сградата и надлъжно на сградата.
Съответните им кофициенти са дадени в таблици 4.8 и 4.9.
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Фиг. 4.5 Означения на вертикалните стени

Таблица 4.7 Препоръчителни стойности на коефициентите за външно налягане
при сгради с вертикални стени и правоъгълно очертание в план
Зона
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A

B

C

h/d

cpe,10

cpe,1

cpe,10

cpe,1

cpe,10

5

-1,2

-1,4

-0,8

-1,1

1

-1,2

-1,4

-0,8

≤
0,25

-1,2

-1,4

-0,8

D
cpe,1

E

cpe,10

cpe,1

cpe,10

-0,5

+0,8

+1,0

-0,7

-1,1

-0,5

+0,8

+1,0

-0,5

-1,1

-0,5

+0,7

+1,0

-0,3

cpe,1

Фиг. 4.6 Означения при двускатни покриви
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Таблица 4.8- Коефициенти за външно налягане при двускатни покриви и θ = 0°
Зона при посока на вятъра θ = 0°

Наклон
на
ската



F

cpe,10

G
cpe,
1

cpe,10

-45°

-0,6

-30°

-1,1

-2,0

-0,8

-15°

-2,5

-2,8

-5°

-2,3
-1,7

5°

15°

30°

cpe,1
0

cpe,1

cpe,1
0

J

cpe,1

cpe,10

cpe,1

-0,8

-0,7

-1,0

-1,5

-1,5

-0,8

-0,6

-0,8

-1,4

-1,3

-2,0

-0,9

-1,2

-0,5

-0,7

-1,2

-2,5

+0,2

+0,2

-1,2

-2,0

-0,8

-1,2

-0,6

-0,6

-2,5

-1,2

-2,0

-0,6

-1,2

-0,6

+0,2

+0,0
-2,0

+0,2
-0,5

cpe,1

-0,6

+0,0
-0,9

I

H

-0,8

-1,5

+0,2
-1,5

-0,5

-1,5

+0,0

-0,6

-0,3

-0,4

-1,0

-1,5

+0,2

+0,0

+0,0

+0,0

-0,2

-0,4

-0,5

+0,7

+0,7

+0,4

+0,0

+0,0

-0,0

-0,0

-0,0

-0,2

-0,3

+0,7

+0,7

+0,6

+0,0

+0,0

60°

+0,7

+0,7

+0,7

-0,2

-0,3

75°

+0,8

+0,8

+0,8

-0,2

-0,3

45°

ЗАБЕЛЕЖКА 1: При Q = 0 налягането се променя бързо между положителни и
отрицателни стойности върху наветрената фасада около наклон на склона a = 5о до +
45о, поради което са дадени както положителни, така и отрицателни стойности. При
такива покриви би трябвало да се разглеждат четири случая, като най-големите или
най-малките стойности за всяка от зоните F, G и H се комбинират с най-големите или
най-малките стойности за зони I и J. Не се разрешава смесване на положителни и
отрицателни стойности върху една и съща фасада.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Между стойностите с еднакъв знак може да се извършва
линейна интерполация при междинни стойности на наклон на покрива с еднакъв знак.
(Не трябва да се интерполира между a = +5о и a = -5о , а да се използват данните за
плоски покриви в 7.2.3). Стойностите, равни на 0,0 са дадени за по-точно
интерполиране.
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Таблица 4.9 - Коефициенти за външно налягане при двускатни покриви и θ = 90°
Зона при посока на вятъра θ = 90°

Наклон
на ската



F
cpe,10

G
cpe,1

cpe,10

H
cpe,1

cpe,10

I
cpe,1

cpe,10

cpe,1

-45°

-1,4

-2,0

-1,2

-2,0

-1,0

-1,3

-0,9

-1,2

-30°

-1,5

-2,1

-1,2

-2,0

-1,0

-1,3

-0,9

-1,2

-15°

-1,9

-2,5

-1,2

-2,0

-0,8

-1,2

-0,8

-1,2

-5°

-1,8

-2,5

-1,2

-2,0

-0,7

-1,2

-0,6

-1,2

5°

-1,6

-2,2

-1,3

-2,0

-0,7

-1,2

-0,6

15°

-1,3

-2,0

-1,3

-2,0

-0,6

-1,2

-0,5

30°

-1,1

-1,5

-1,4

-2,0

-0,8

-1,2

-0,5

45°

-1,1

-1,5

-1,4

-2,0

-0,9

-1,2

-0,5

60°

-1,1

-1,5

-1,2

-2,0

-0,8

-1,0

-0,5

75°

-1,1

-1,5

-1,2

-2,0

-0,8

-1,0

-0,5

На фиг. 4.7 са дадени аеродинамичните коефициенти за плоски покриви. Плоски
покриви са тези, които имат наклон  от -5°<  < 5°.
Покривът трябва да се разделя на зони, както е показано на фиг. 4.7
Базовата височина при плоски покриви и покриви със заоблени или мансардни
корнизи трябва да се приема равна на h. Базовата височина при плоски покриви с
парапети трябва да се приема равна на h + hp, виж фиг. 4.7.
Коефициентите за налягане за всяка зона са дадени в таблица 4.10.
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Фиг. 4.7 Означения при плоски покриви
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Таблица 4.10 - Коефициенти за външно налягане при плоски покриви
Зона
F

Вид на покрива

cpe,10
Корнизи с остри ръбове

С
парапети

Заоблени
корнизи

G

cpe,1

cpe,10

H

cpe,1

cpe,10

I

cpe,1

-1,8

-2,5

-1,2

-2,0

-0,7

-1,2

hp/h=0,025

-1,6

-2,2

-1,1

-1,8

-0,7

-1,2

hp/h=0,05

-1,4

-2,0

-0,9

-1,6

-0,7

-1,2

hp/h=0,10

-1,2

-1,8

-0,8

-1,4

-0,7

-1,2

r/h= 0,05

-1,0

-1,5

-1,2

-1,8

-0,4

r/h= 0,10

-0,7

-1,2

-0,8

-1,4

-0,3

r/h= 0,20

-0,5

-0,8

-0,5

-0,8

-0,3

 = 30°

-1,0

-1,5

-1,0

-1,5

-0,3

cpe,10

cpe,1

+0,2
-0,2
+0,2
-0,2
+0,2
-0,2
+0,2
-0,2
+0,2
-0,2
+0,2
-0,2
+0,2
-0,2
+0,2

-0,2
+0,2
-1,2
-1,8
-1,3
-1,9
-0,4
 = 45°
-0,2
+0,2
-1,3
-1,9
-1,3
-1,9
-0,5
 = 60°
-0,2
При покриви с парапети или заоблени корнизи, за междинните стойности на hp/h и
r/h може да се използва линейна интерполация.
При покриви с мансардни корнизи, може да се използва линейна интерполация
между ъглите  = 30°,  = 45° и  = 60°. При  > 60° може да се извършва
линейна интерполация между стойностите за  = 60° и стойностите за плоски
покриви с корнизи без заобляне.
В зона I, за която са дадени положителни и отрицателни стойности, трябва да се
разглеждат и двете стойности.
За самия мансарден корниз, коефициентите за външно налягане са дадени в
таблица 7.4а “Коефициенти за външно налягане при двускатни покриви: посока на
вятъра 0о”, зони F и G, в зависимост от ъгъла на наклона на мансардния корниз.
За самия заоблен корниз, коефициентите за външно налягане са определени чрез
линейна интерполация по дължина на кривата между зададените за стената и за
покрива стойности.
Мансардни
корнизи
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5. Изчисляване на двуотворна двуетажна метална рамка
5.1 Въведение
Разгледана е носещата конструкция на сграда с метална двуотворна двуетажна
рамка показана на фиг. 5.1. Сградата се намира в района на Видин, където
натоварванията от сняг и вятър са големи. Изчисляваната рамка, която ще бъде
оразмерявана, е разположена в средата на сградата. Това уточнение е от значение при
определяне на натоварването от вятър. Натоварването се определя съгласно БДС EN
1991-1-1 за експлоатационни товари [3], БДС EN 1991-3 за натоварването от сняг [4],
БДС EN 1991-1-4 за натоварването от вятър [5] и националните им приложения [10] и
[11]. Покривното покритие и стени са от пожароустойчиви трислойни панели
trimoterm. Подът на етажа е от стоманобетонна плоча с подово покритие от мраморни
плочи. Сградата се използва като магазин за търговия на дребно с категория на
експлоатационното натоварване D1.
Рамките са разположени на 3 метра една от друга като общата дължина на
сградата е 30 метра.

5.2 Натоварване
5.2.1Товарно състояние собствено тегло, означено при комбинирането с GK
 Собствено тегло на покривното покритие
Собствено тегло панели 0,28.3,0/cos(2,860)= 0,84 kN/m
Столици 3,0. 0,1/cos(2,860) = 0,30 kN/m
собствено тегло за 1 метър. Общо gk,r = 1,14 kN/m


Собствено тегло на стенното ограждане
Собствено тегло панели trimoterm 0,28.3,0 =
Надлъжни греди 3,0. 0,1 =
Общо gk,c =

0,84 kN/m
0,30 kN/m
1,14 kN/m’



Собствено тегло от етажната плоча
Собствено тегло мраморни плочи 0,02.28.3,0=
Собствено тегло циментова замазка 0,02.22.3,0=
Собствено тегло стб. плоча 0,16.25.3,0=
Собствено тегло мазилка 0,02.22.3,0=
Общо gk,s =

1,68 kN/m
1,32 kN/m
12,00 kN/m
1,32 kN/m’
16,32 kN/m’

Собственото тегло на колоните и ригелите е включено в товарното състояние
GK с опцията Self-Weight Multiplaier = 1.
5.2.2 Товарно състояние от сняг, означено при комбинирането с SK
Прието е че сградата се намира в града, но не е защитена от по-високи сгради,
затова се приема коефициент на изложение Ce=1. Покривните панели trimoterm
осигуряват достатъчна топлоизолация и няма стопяване на сняг вследствие от повисока температура в помещенията. Покривът е симетричен двускатен с наклон до 30 0.
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Приет е коефициент µ1 = 0,8. За ригела е по-неблагоприятно натоварване случай I - по
цялата му дължина. От таблица NAF1 от Националното приложение на БДС EN 19911-3 [10] e отчетено натоварване от сняг върху терена sk=1,96 kN/m2.
Натоварването от сняг върху терена за хоризонталната проекция на покрива е:
sk,r= µ1.Ce.Ct.sk.b1= 0,8.1.1.1,96.3,0 = 4,70kN/m (5.1)
5.2.3 Товарно състояние от вятър, означено при комбинирането с WK
При изчисляването на равнинната рамка се разглежда натоварване от вятър действащ в
равнината й, напречно на сградата. Когато се определят коефициентите за външно
налягане, размерите на сградата трябва да се вземат по външните повърхности на
стените и покрива на сградата. Към осовия размер на широчината на сградата трябва
да се добави размерът на панелите trimoterm плюс два пъти по една втора от размера
на колоните или:
 d= 12,00 + 2.0,12 + 2.0,5.0,18=12,42m.
По същия начин за височината се получава :
 h= 6,30 + 0,5.0,24 +0,12=6,54m.
Общата дължина може да се приеме като от двете страни се добавят по 0,5m
или b = 30.00 + 2.0,50 = 31,00 m.
При изчисляването на равнинната рамка се разглежда натоварване от вятър действащ в
равнината й, напречно на сградата. Когато се определят коефициентите за външно
налягане, размерите на сградата трябва да се вземат по външните повърхности на
стените и покрива на сградата.
we = qp (Zе) . cpe
(5.2)
we,D=qp(Ze).cpeD
(5.3)
qp (Z) = Ce (Ze) . qb
1
qb= . . Vb2
2
Vb =Vb,0.Cseason.Cdir

(5.4)
(5.5)
(5.6)

Съгласно Националното приложение към БДС EN 1991-1-4 [11] Cseason и Cdir са
равни на единица, откъдето следва, че Vb = Vb,0 . За района на Видин базовата скорост
е 25,3 m/s, отчетена от таблица NA.G1 [11].
Базовият напор qb за базовата скорост Vb и r= 1,25 [kg/m3] e 0,4 kN/m2.
Коефициентът на изложение Ce(Ze) се отчита от графиките на фиг. 4.2 в [5] в
зависимост от категорията на терена и базовата височина Ze. Приета е трета категория
на терена. Когато височината на сградата e по-малка от широчината ѝ, за базова
височина се приема Ze = h = 6,54 m. При тези стойности на категорията и базовата
височина от графиката е отчетено Ce(Ze) = 1,30.
Ветровият напор за всички участъци qp(Ze) = 1,3.0,4 = 0,52 kN/m2 .
Окончателно за натоварването от вятър в отделните участъци се получава:
we,D=qp(Ze).Cpe,D.b1 = 0,52.0,74.3,0 = 1,16 kN/m
(5.7)
we,E=qp(Ze).Cpe,E.b1 = 0,52.(-0,43). 3,0 = -0,67 kN/m
(5.8)
we,G=qp(Ze).Cpe,G.b1 = 0,52.(-1,20). 3,0 = -1,87 kN/m
(5.9)
we,H=qp(Ze).Cpe,H.b1 = 0,52.(-0,64). 3,0 = -1,00 kN/m
(5.10)
we,I =qp(Ze).Cpe,I.b1 = 0,52.(-0,60). 3,0 = -0,94 kN/m
(5.11)
we,J =qp(Ze).Cpe,J.b1 = 0,52.(-0,60). 3,0 = -0,94 kN/m
(5.12)
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5.2.4 Товарни състояния от експлоатационен товар, означени с QKL, QKR
и QKS.
От таблица NA 6.2 на БДС EN 1991-1-1 [3] за помещение категория D1 се
отчита, че експлоатационният товар е 4 kN/m2 при разстояния между рамките b1 = 3,0
m се определят следните натоварвания както следва :
qk,l = qk,r = qk,s = 4.3,0 = 12,0 kN/m.
Разликата в трите товарни състояния е, че при QKL е натоварена лявата част на
ригела, при QKR - дясната, а при QKS – целият ригел на етажа.
На фиг. 5.1 са показани схемата на рамката, габаритът на сградата за
натоварването от вятър и товарните състояния.

5.3 Комбиниране на товарните състояния.
5.3.1 Комбиниране на товарите при крайни гранични състояния:
За крайни гранични състояния комбинирането се извършва съгласно
Националното приложение към БДС EN 1990 [7] по формула (6.10) на БДС EN 1990
[2]. В нея е показано че временните товарни състояния се разделят на едно главно и
съпътстващи. Товарите, участващи в главното товарно състояние, са представени с
характеристичните си стойности, умножени по коефициентите на натоварване.
Останалите временни товари се приемат със стойностите им за комбиниране Y0,j.Qk,j
умножени по коефициентите им за натоварване (k,j). За сградата са разгледани три
временни товара: сняг, вятър и експлоатационен товар. За изчисление с програмния
продукт SAP2000 са въведени следните 6 товарни комбинации за крайно гранично
състояние:
ultComb1 : 1,35*GK+1,5*SK +1,5*0,7*QKS
ultComb2 : 1,35*GK+1,5*WK +1,5*0,7*QKR + 1,5*0,5*SK
ultComb3 : 1,35*GK+1,5*WK +1,5*0,7*QKS + 1,5*0,5*SK
ultComb4 : 1,35*GK+1,5*QKS +1,5*0,5*SK + 1,5*0,6*WK
ultComb5 : 1,35*GK+1,5*QKR +1,5*0,5*SK + 1,5*0,6*WK
ultComb6 : 1,35*GK+1,5*QKL +1,5*0,5*SK
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Фиг. 5.1 Статическа схема, напречен габарит на сградата и товарни състояния: GK, SK,
QKS, QKL, QKR, WK

5.3.2 Комбиниране на товарите при експлоатационни гранични състояния
При експлоатационни гранични състояния в зависимост от последствията има
два начина за комбиниране на товарните състояния :
• когато ефектът от въздействията е необратим, се използва формула (6.14b) [2]
irrCOMB1: GK +SK + 0,7*QKS
irrCOMB2: GK +QKL
irrCOMB3: GK +WK + 0,7*QKR
• когато ефектът е обратим, се използва формула (6.15b) [2]
revCOMB1: GK +0,2*SK + 0,6*QKS
revCOMB2: GK +0,7*QKL
revCOMB3: GK +0,2*WK + 0,6*QKR
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5.4 Изграждане на модела на конструкцията и задаване на
натоварването в SAP2000
При изграждане модела на конструкцията се използва помощна мрежа. За брой
помощни линии по ос X се задава 5 през 3 метра; по ос Z се задават 4 помощни линии
през 3 метра, като положението на горната линия ще бъде коригирано на 6.3 метра.
С цел по-лесно разчитане на табличните резултати от разрезните усилия и
напреженията се използва възможността за означаване на прътите с име и подходяща
номерация, както е показано на фиг. 5.3. При задаване на натоварването от сняг се
използва опцията за задаване на разпределен товар по дължината на проекцията на
наклонен рамков елемент (Zprojected) за покрива за натоварване от сняг.
При натоварването от вятър за рамковия елемент Roof1 по покрива (виж фиг.
5.1) и (фиг. 5.2) се задават два равномерно разпределени товара с различна
интензивност за отделните участъци на разглеждания прът.

Фиг. 5.2 Диалогова кутия Frame Distributed Loads

За останалите елементи натоварването е равномерно разпределен товар.

52

Фиг. 5.3 Номерация на възлите и прътите на рамката

5.5 Определяне на разрезните усилия и оразмеряване на рамката с
помощта на опцията Design на SAP2000.
След въвеждането на натоварването се пристъпва към итерационно
оразмеряване на рамката. Първоначално се задават всички елементи със сечение
IPE300. Със зададените шест товарни комбинации по крайно гранично състояние се
стартира командата Analyze. От менюто Design Steel Frame DesignView Revise
Preferences се задават настройките за оразмеряване по Еврокод 3. Задава се държава
България. Товарните комбинации за оразмеряване се задават от диалоговата кутия
Design Load Combination. Стартира се командата Display Design Info и се получава
коефициента за използване на носимоспособността на сечението по елементи.
Окончателно се получава резултатът, показан на фиг. 5.4.

Фиг. 5.4 Резултати от оразмеряването по крайни гранични състояния
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За проверка по експлоатационни гранични състояния с дадените в т. 5.3.2/ виж
по-горе комбинации се извършват изчисленията и са получени преместванията в
средата на покривния ригел, средата на етажния ригел и отместването на колоната.
Резултатите са дадени в таблица 5.1.
Таблица 5.1 Характерни премествания при експлоатационни гранични
състояния
комбинация

Провисване на
възел 9 [mm]

Провисване на
възел 12 [mm]

Преместване на
възел 3 [mm]

irrCOMB1

61

13

3

irrCOMB2

25

7

5

irrCOMB3

24

13

10

revCOMB1

14

9

1

revCOMB2

3

11

3

revCOMB3

6

10

1

Най-голямото относително провисване се получава за средата на покривния
ригел 61/12000 = 1/197
Най-голямото хоризонтално преместване, отнесено към височината на колоната,
е равно на 10/6000 = 1/600. И двете стойности се получават за комбинациите за
невъзвратими последствия от деформациите irrCOMB1 и irrCOMB3. Средните им
периоди за превишение са като на характеристичните товари от сняг и вятър – 50
години.
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6. Определяне на разрезните усилия и оразмеряване на
стоманена покривна ферма
6.1 Статическа схема и натоварване
Районът на строителството е гр. Видин, разположението на обекта е накрая на
града и има възможност за частично снегоотвяване. Покривното покритие е с леки
трислойни стоманени панели.
На фиг. 6.1 е показана статическата схема на фермата и натоварването от
собствено тегло, сняг пълно и несиметрично натоварване от сняг. Столиците са
поставени във възлите на фермата през 3 метра. Разстоянието между фермите в
надлъжна посока е 6 метра.
Sk

Sk

Sk

Sk

Sk

Sk/2

2,4 m

2,7 m

Sk/2

18 m

Статическа схема

Gk

Gk

Gk

Gk

Gk

Gk/2

Sk/2

Sk

Sk 0,75Sk Sk/2 Sk/2

Sk/4

2,7 m

Gk/2

Товарно състояние сняг пълно
SK

Товарно състояние собствено
тегло GK

Товарно състояние
несиметричен сняг SKL

Фиг. 6.1 Статическа схема и натоварване на стоманена покривна ферма

Натоварването от собствено тегло във възлите на фермата Gk се определя както
следва:
Собствено тегло панели 0,40.3,00.6,00/0,9994 =

7,20 kN

Собствено тегло столици и ферма 0,1.3,00.6,00/0,9994 =

1,80 kN

Gk =

9,00 kN

Натоварването от сняг се определя съгласно БДС EN 1991-1-3 [4] и неговото
национално приложение [10]. За района на Видин натоварването от сняг върху терена
е sk = 1,96 kN/m2.
Sk= µ1.sk.Ce.Ct.3,00.6,00=0,8.1,96.0,8.1.3,00.6,00=28,22 kN

(6.1)

6.2 Комбиниране на товарните състояния
Проверките по крайни гранични състояния и комбинирането на товарните
състояния се извършват съгласно уравнението (6.10) на БДС EN 1990 [2]. Товарните
състояния са : GK, SK и SKL.
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Разгледани са две товарни състояния за експлоатационни гранични състояния.
За необратими последствия от въздействията се използва уравнение (6.14b), а за
обратими (6.15b) на БДС EN 1990 [2]. В тях участват GK и SK, тъй като те
предизвикват максимални премествания в средата на долния пояс на фермата.

6.3 Изграждане на модела и задаване на натоварването в SAP2000
6.3.1 Изграждане на модела
Моделът се изгражда на два етапа: първо се изгражда лявата половина , а след
това, като се използва симетрията и се копира огледално, се получава дясната част.
От менюто File се избира New Model и Grid Only.
Задава се помощна мрежа през три метра по ос Х и 2,4 метра по ос Z , която
впоследствие ще бъде редактирана – по ос Z третата кота ще бъде променена от 4.8 на
2.7 метра.

Фиг. 6.2 Редактирана помощна мрежа.

Първо се изчертават левият и средният вертикали, а след това се изчертават два
frame елемента по направлението на което лежат горният и долният пояс – виж фиг.
6.3.

Фиг. 6.3 Изчертаване на модела

Горният пояс се разделя на три равни части, а долният - на две в съотношение
две към едно. Селектира се горният пояс от менюто Edit  Edit Lines  Divide
Frames (фиг. 6.4).
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Фиг. 6.4 Диалогова кутия Divide Selected Frames

Аналогично за долния пояс в полето Last / First Ratio се задава 0.5 (лявата част е
два пъти по-дълга от дясната).

Фиг. 6.5 Лявата половина от фермата

Извършва се огледално копиране на лявата част от фермата. За целта се
селектира всичко с Ctrl+A , след това се щраква с левия бутон върху средния вертикал,
за да бъде изключен от селекцията.От менюто Edit се избира Replicate, а от там Mirror.
Равнината, спрямо която ще бъде извършено огледалното копиране, трябва да
бъде перпендикулярна на XZ, затова се избира опцията Parallel to Y . В нея трябва да
лежат средите на долния и горния пояси. Техните координати се въвеждат в секцията
Intersection of Plane with XZ Plane (фиг. 6.5 и фиг. 6.6).
Резултатът от копирането е представен на фиг.6.7.
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Фиг. 6.6 Диалогова кутия Replicate

Фиг. 6.7 Резултат от огледалното копиране

Задаване на стави и опори :
За да се зададе ставно прикрепване на всички пръти във всички възли на
прътите на фермата с Ctrl+A или с ограждащ прозорец се селектира цялата ферма.
След това от менюто Assign  Frame  Releases/Partial Fixity. Се слагат
отметки в секцията Moment 3-3 върху Start и End.
Селектира се долният ляв възел и от менюто AssignJointRestraints се
ограничават всички транслации. Аналогично се селектира долният десен възел и се
задава вертикална опора – така се ограничават преместванията по ос 2 и 3.
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Фиг. 6.8 Задаване на стави

С цел по-лесна обработка на резултатите се задават така наречените етикети
(псевдоними). Те могат да съдържат латински букви и цифри и завършват с буква
(името на прътовия елемент завършва с цифра) – виж фиг. 6.8 и фиг. 6.9.

Фиг. 6.9 Нови имена на прътите

6.3.2 Задаване на товарни състояния и комбинации
От менюто Define се задава Load Patterns. За тип на товарните състояния се
задава OTHER. Последователно се задават товарните състояния SK и SKL
Множителят за собствено тегло на елементите на фермата се приема равнен на нула
(то е включено в товарно състояние GK). По този начин се избягва появата на
незначителни огъващи моменти в прътите и те остават да работят на центричен опън и
натиск (фиг.6.10).
При задаването на товарни състояние GK се избират двата крайни възела
принадлежащи на горния пояс и от менюто Assign  Joint Loads-Forces. Отваря се
диалогова кутия Joint Forces и за товарно състояние GK се задава товарът в тези възли
-4.5 kN. Селектират се останалите възли на горния пояс и се въвежда тяхното
натоварване от по -9 kN. Аналогично се задават останалите товарни състояния.
Комбинирането на товарните състояния се извършва съгласно БДС EN 1990
[2] . От менюто Define се избира Load Combinations. В диалоговата кутия Define Load
Combinations се избира опцията Add New Combo.
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Фиг. 6.10 Диалогова кутия за комбиниране на товарните състояния

Фиг. 6.11 Диалогова кутия за комбинация UCOMB1

В полето Load Combination Name се задава име на товарната комбинация. От
падащия списък Load Combination Type се задава метод на комбиниране – в случая
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ефектите на товарните състояния се събират, поради тази причина се избира Linear
Add – виж фиг. фиг. 6.11.
Коефициентът на натоварване за собствено тегло е 1,35, а за сняг е 1,5. Те се
задават в полето Scale Factor. Аналогично се дефинират комбинациите: UCOMB2,
irrCOMB1 и revCOMB2 /таблица 6.1/.
Таблица 6.1 Товарни комбинации
Товарна
комбинация

Коефициенти пред товарните
състояния

UCOMB1
UCOMB2
irrCOMB1
revCOMB1

GK = 1,35
GK = 1,35
GK = 1,0
GK = 1,00

SK = 1,5
SKL = 1,5
SK = 1,0
SK = 0,2

Като материал ще бъде използвана стомана клас S235. Характеристиките на
материала са дадени на фиг. 6.12.

.
Фиг. 6.12 Mеханични характеристики на стомана S235
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6.4 Оразмеряване на прътите на фермата
Програмната система SAP2000 има възможност да оразмерява елементи на
стоманени конструкции по редица норми за проектиране. Използвана е системата на
Еврокодовете. В менюто Design се уточнява страната, за която се извършва
проектирането. Tова се налага тъй като всяка страна има национални приложения за
отделните части на Еврокодовете, в които се прави национален избор между зададени
опции.
За оразмеряването на фермата се приемат 2L равнораменни профили с възлова
плоча 10 милиметра между тях. Използва се следният списък от стандартни профили :
2L 50x5/10
2L 55x6/10
2L 60x6/10
2L 65x6/10
2L 75x7/10
2L 80x8/10
2L 90x8/10
2L 100x9/10
Тези профили са налични в библиотеката Europro. Вмъкват се с командата
Define Frame Section Import New Property
Чрез опцията Autolist се задават на всеки един от елементите на фермата група
от сечения измежду които да избира.
SAP2000 автоматично избира най-малкото по площ сечение, за което са
удовлетворени оразмерителните неравенства. След стартиране на анализа от менюто
Design се избира командата Start Design Check of Structure. Тази команда стартира

Фиг. 6.13 част от диалоговата кутия Steel Frame Preferences for Eurocode 3-2005

процедурата за избор на оптимални решения за сечения на прътите които отговарят на
оразмерителните неравенства. От менюто Design Display Design Info се отваря
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диалоговата кутия Display Design Results. От падащия списък Design Output се избира
P-M Ratio Colors & Values. Тази опция показва на екрана избраното сечение и степента
на използване – виж фиг. 6.15. Така например за опорните диагонали коефициента 0,79
означава че е използвана 79% от носимоспособността на сечението.

Фиг. 6.14 Диалогова кутия за визуализиране на резултатите от оразмеряването

Фиг. 6.15 Резултати от оразмеряването.

От товарната комбинация irrCOMB1 се определя максималното провисване за
средата на фермата. То е със стойност 17,9 mm или 1/1000 от дължината на фермата.
Това удовлетворява напълно изискванията за коравина на фермата дори за
невъзвратими последствия от въздействията. Когато последствията от въздействията
са обратими в този случай максималното провисване е 7 mm или 1/2570 от отвора. По
този начин изискванията и в този случай са удовлетворени.

6.5 Алтернативна възможност за създаване на сечения с използване
на инструмента Section Designer в SAP2000
Когато се налага използването на профили, които не са налични в библиотеките
на SAP2000, се използва диалоговата кутия Section Designer. В разгледания по-долу
пример с помощта на Section Designer ще бъде изградено напречно сечение с двоен L
профил с 10mm плоча между профилите. Получените характеристики ще бъдат
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сравнени с тези на сечение със стандартни профили от библиотеката. Разликите се
дължат на закръгленията, които не са налични в Section Designer /фиг. 6.16, фиг. 6.17/.

Фиг. 6.16 Диалогова кутия SD Section Data

Фиг. 6.17 Прозорец Section Builder
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След като бъде избрана иконата на 2L профила се посочва с левия бутон на
мишката върху началото на координатната система. Появяват се два L профила.
Последователно се опредлят техните размери и ориентация /фиг. 6.18/.

Фиг. 6.18 Задаване на характеристики на сечението

Важно е да се отбележи, че за ширина на сечението се задава сумата от
рамената на профилите плюс дебелината на възловата плоча. Затова в полето Width се
задават 0,23 метра, а за стойност на междината – в полето Separation 0.01 метра.
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7. Решаване на някои задачи от строителната статика с
помощта на нелинейния анализ в SAP2000

Тук са разгледани са три вида задачи, свързани със:
връзки на пространственото укрепване, чиито диагонали работят само на
опън;
- дървена ферма с диагонали работещи само на натиск;
- отчитане на разрезните усилия от втори ред с помощта на P-D анализ.
-

7.1 Пространствено укрепване с диагонали работещи само на опън.
Пространствените ферми се използват, за да поемат натоварване от вятър, което
е с посока надлъжно на сградата (перпендикулярно на равнинните конструкции)
(фиг. 7.1 и фиг. 7.2). В зависимост от посоката на вятъра усилията в прътите
променят знака си. Ако във всяко от полетата има по един диагонал, то той
трябва да може да работи както на опън, така и на натиск. Икономически е
целесъобразно да се поставят два кръстосани диагонала с голяма стройност (с
малко сечение). Единият от тях следва да работи на опън, а другият, който при
същото натоварване губи устойчивост, да се изключва от работа (както едно
въже не може да поема натиск). При нелинейния анализ има възможност
елементи, които не могат да поемат натиск, да се изключват като трябва да се
внимава системата да не стане геометрически изменяема (механизъм ).

Фиг. 7.1 Статическа схема

Фиг. 7.2 Възел с опънни диагонали

Присвояването на тези свойства на стройните диагонали става по следния
начин : от менюто Assign  Frame Tension/Compression Limits се изключва натискът
в диагоналите - виж фиг. 7.3. Освен това от менюто Define  Load Cases се определя
типа анализ (нелинеен) виж /фиг. 7.4/. След тези настройки остават да работят само
диагоналите, в които има опън. В останалите диагонали разрезните усилия са равни на
нула , както се вижда от фиг. 7.5.
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Фиг. 7.3 Диалогова кутия Frame T/C Limits

Фиг. 7.4 Задаване на нелинеен анализ
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Фиг. 7.5 Осови сили след стартиране на нелинейния анализ

7.2 Дървена покривна ферма с диагонали, работещи само на натиск.
Поради използваните съединения — челни врязвания и възглавници,
диагоналите могат да работят само на натиск.
При натоварване от собствено тегло и несиметрично натоварване от сняг в
едната половина от фермата и вятър в единия от средните диагонали може да се
получи опън. Това налага те да бъдат дублирани.
Статическата схема и фрагмент от фермата са дадени на фиг. 7.6 и фиг. 7.7

Фиг. 7.6 Статическа схема и натоварване на дървена покривна ферма.
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Фиг. 7.8 Фрагмент от фермата

Аналогично, както при противоветровите връзки, за да се изключи
възможността в средните диагонали да се получи опън в диалоговата кутия Tension/
Compression Limits този път в полето Tension Limits се задава 0 . Анализът отново се
задава нелинеен, както е показано на фиг. 7.4. На фиг. 7.9 са показани разрезните
усилия от товарна комбинация сняг ляво и собствено тегло.

Фиг. 7.9 Разрезни усилия при изключен опън от средните диагонали

Решаване на стоманена рамка с отчитане на разрезните усилия от
втори ред с помощта на P-D анализ.
Разглежда се едноотворна и едноетажна рамка, част от сграда с размер 60 на 18 и
височина 5 метра.Сградата се намира в района на Силистра.
Като действащи външни товари са разгледани натоварване от сняг плюс
вятър. Именно поради тази причина е избран районът на Силистра – с наличие
едновременно на високи стойности на натоварването от сняг и вятър.
Рамката е от стомана клас S235. Сеченията на колоните и на ригела са съответно: HE
260A и HE 700x352.
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При определяне на натоварването от сняг се използват нормите в БДС EN
1991-1-3[4], а при определяне на натоварването от вятър – БДС EN 1991-1-4 [5] и
националните им приложения.
-за натоварване на ригела товарите са както следва:

g k ,r  0,5.6  3,5  6,5kN / m
g d ,r  6,5. 1,35  8, 78kN / m
Съгласно БДС EN 1991-1-3 и националното приложение към него:
sk ,r  sk . 1 .ce .ct .b
sk ,r  2, 2. 0,8. 0,8. 1. 6  8, 45kN / m
sd ,r  8, 45 . 1,5  12, 68kN / m
Товарни състояния:
qrI  g d ,r  sd ,r  8, 78  12, 68  21, 45kN / m
qrII  g d ,r  sd ,r .  0  8, 78  12, 68. 0,5  15, 2kN / m
(виж приложение I за района на Силистра)
-Натоварване на колоните:

g k ,c  6. 0,5 0, 68  3, 68kN / m
g d ,c  3, 68. 1,35  5kN / m

Съгласно БДС EN 1991-1-4 и националното приложение към него:
лява колона
wk ,cL  ce ( z ) . c pe ,10 . qb ,0 . cseason . cdir . b
wk ,cL  1,93. 0, 705. 0, 42. 1 . 1 . 6  3, 43kN / m
wd ,cL  3, 43 . 1,5  5,15kN / m
дясна колона
c pe,10  0,31
wk ,cR  1,93 .  0,31 . 0, 42 . 1 . 1. 6  1,51kN / m
wd ,cR  1,51 . 1,5  2, 26kN / m
Проведени са изчисления, както в линейна, така и в нелинейна постановка.
Включването на P-D ефект в изчисленията става, като в диалоговата кутия Load Case
Data – Nonlinear Static (показана на фиг. 7-4) се избере радиобутона P-Delta от
секцията Geometric Nonlinearity Parameters. В таблица 7.1 са дадени огъващите
моменти за запъванията на колоните по недеформирана схема и с отчитане на P-D
ефект. Както се вижда от таблицата, за първо товарно състояние разликата е 6,4% , а за
второ товарно състояние разликата е 4,7%. Приносът на P-D ефекта към първо
товарно състояние е по-голям, тъй като при него са по-големи натоварванията от сняг
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и те съответно умножени по деформациите дават по-голям огъващ момент. Трабва да
се отбележи ,че при нелинейна постановка не важи принципът на суперпозицията.

Товарни състояния:
-товарно състояние I
g d ,c  3, 68.1,35  5kN / m
I
wdcL
 1,5. wk ,cL .  0  1,5 . 3, 43 . 0, 6  3, 05kN / m
I
wdcR
 1,5 . wk ,cR .  0  1,5 . 2, 26 . 0, 6  1,36kN / m

-товарно състояние II
g d ,c  3, 68 . 1,35  5kN / m
I
wdcL
 1,5 . wk ,cL  1,5 . 3, 43  5,15kN / m
I
wdcR
 1,5 . wk ,cR  1,5 . 2, 26  3,39kN / m

Фиг. 7.9 Статическа схема и натоварване съответно по I и II товарно състояние.
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Таблица 7.1 Резултати от изчисленията
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I товарно
състояние kNm

II товарно
състояние kNm

линейна постановка :

30,16

56,11

отчитане на момени от II ред :

32,1

58,72

разлика :

6,4%

4,7%

8. Обмен на данни между AutoCAD и SAP2000
8.1 Вмъкване на геометричен модел, генериран в AutoCAD, с
помощта на dxf файл.
Тук ще бъдат показани възможностите на програмната система SAP2000 за
обмен на данни със софтуерния пакет AutoCAD.Съставен е модел на външната страна
на профила на тунел (фиг. 8.1)
Изчертава се едната половина като след това с командата Mirror се копира
огледално и получава и другата част.Чрез командата Divide се разделят двете части на
дъгата на по 8 равни части всяка. Получените точки се свързват с отсечки (които в
SAP2000 ще бъдат интерпретирани като frame елементи) – виж фиг. 8.2.

Фиг. 8.1 Напречен разрез на тунела

Следващата стъпка е да се създаде нов слой Sap_frames в AutoCAD и отсечките
(frame елементите) да бъдат присвоени към този слой. Селектират се всичките frame
елементи и се преместват с командата MOVE като долният край на лявата колона
трябва да бъде в началото на координатната система (0,0). Текущият файл се записва с
разширение .dxf .

73

Фиг. 8.2 Чертеж на контура на външната страна, съставен от отсечки (frame елементи)

Стартира се SAP2000 и се вмъква създаденият файл с разширение .dxf Това
става по следния начин:
-създава се празно работно пространство чрез командите File  New Model 
Blank
-задава се път до фаила с който ще се работи чрез :File  Import  AutoCAD
.dxf File
Посочва се коя от трите оси на глобалната координатна система на AutoCAD да
бъде вертикална за модела - в случая това е Y . Тъй като по подразбиране
положителната посока на модела съвпада с оста Z на SAP2000, следователно това,
което е разположено в равнината XY на AutoCAD, се разполага в равнината XZ на
Sap2000. Това, което е успоредно на Y в AutoCAD , става успоредно на Z в Sap2000.
Задължително трябва да се създаде сечение, тъй като за разлика от случаите,
когато се вмъква модел от шаблон, при вмъкване от dxf файл програмата не създава
сечение по подразбиране. Задава се сечение с двоен Т профил с височина 24
сантиметра и се присвоява на всички frame елементи.
На фиг. 8.3 е представен работен прозорец на вмъкнатия модел:
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Фиг. 8.3 Отваряне (вмъкване) на модел от dxf файл.

Фиг. 8.4 Работен прозорец с вмъкнатия модел в изгледи XZ и 3D
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8.2 Получаване на геометрични характеристики на сечение с
помощта на командата Massprop от AutoCAD
На фиг. 8.5 е дадено сечение на греда на масивен мост.
Селектират се всички елементи,
изграждащи профила, и се избира
командата Region. Следва съобщение в
командния ред: Region Created.
Стартира се командата Massprop. В
командния ред се появява текст: Select
Objects
След избора на обекти се получават
резултатите, дадени по-долу.
Когато има една ос на симетрия,
началото на координатната система се
премества върху тази ос на характерно
място от сечението.
Фиг. 8.5 Геометрично сечение

При две оси на симетрия, началото на координатната симетрия се премества в
пресечната им точка. В случая, понеже не е известен центърът на тежестта, началото
на координатната система се премества в средата на долния ръб на сечението с
командата UCS  MOVE
REGIONS ---------------Area:
3550.0000
Perimeter:
379.2541
Bounding box:
X: -30.0000 -- 30.0000
Y: 0.0000 -- 120.0000
Centroid:

X: 0.0000
Y: 50.4085

Moments of inertia: X: 14747458.3333
Y: 564593.3333
Product of inertia: XY: 0.0000
Radii of gyration: X: 64.4532
Y: 12.6111
Principal moments and X-Y directions about centroid:
I: 564593.3333 along [0.0000 1.0000]
J: 5726866.0798 along [-1.0000 0.0000]
Мерните единици са сантиметри.
Следва кратко описание на текстовия резултат:
Area:
3550.0000 - площ в квадратни сантиметри.
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Perimeter:
Bounding box:

379.2541 - периметър в сантиметри.
X: -30.0000 -- 30.0000
Y: 0.0000 -- 120.0000

Това са координатите на долния ляв и горния десен ъгъл на мисления
правоъгълник ограждащ сечението съответно : (-30,0) и (30,120).
Moments of inertia: X: 14747458.3333
Y: 564593.3333
Инерционни моменти в сантиметри на четвърта степен – спрямо осите X и Y на
локалната координатна система
Product of inertia: XY: 0.0000
Центробежен момент в сантиметри на четвърта степен.
Radii of gyration: X: 40.1667
Y: 12.6111
Инерционни радиуси спрямо главните оси в сантиметри.
Principal moments and X-Y directions about centroid:
I: 564593.3333 along [0.0000 1.0000]
J: 5726866.0798 along [-1.0000 0.0000]
Инерционни моменти спрямо главните оси I и J.
В скоби са дадени посочните косинуси, които ще бъдат обяснени със следващия
пример:
Следва пример със сечение без ос на симетрия:
Centroid:

X: 29.2308
Y: 41.9231
Moments of inertia: X: 13693333.3333
Y: 6613333.3333
Product of inertia: XY: 5080000.0000
Radii of gyration: X: 51.3160
Y: 35.6622
Principal moments and X-Y directions about centroid:
I: 1604129.4899 along [0.4013 -0.9160]
J: 5120229.4844 along [0.9160 0.4013]

Фиг.8.6 Сечение без ос на симетрия
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Първоначално координатната система се премества в долния ляв ъгъл и се
стартира командата massprop. Получените резултати са показани по-долу спрямо тези
две оси. Извеждат се координатите на центъра на тежестта, инерционните моменти
спрямо главните оси – дадени са посочните косинуси на ъглите, които осите I и J
сключват с положителните направления на глобалната координатна система.
завъртяни обратно на часовниковата стрелка, както е показано на фиг. 8.6.
Случаи, когато в сечението има отвор(и):
Разгледано е кутиебразно сечение на фиг. 8.7

Фиг.8.7 Кутиобразно сечение

Стартира се командата Region, селектират се двата правоъгълника (външният и
вътрешният).
С командата Subtract от външния правоъгълник се изважда вътрешният и
разликата между тях е търсеното сечение. Това става по следния начин:
Subtract Select objects:
Първо се избира външният контур чрез щракване с ляв бутон на мишката върху
него, а след това се посочва вътрешният.
Стартира се командата Massprop и се селектира част от сечението или цялото
сечение с ограждащ прозорец. Следва част от получените резултати:
Area:
88.0000
Perimeter:
88.0000
Площта е равна на разликата от площите на двата правоъгълника : 10.16 12.6 = 88 см2.
Периметърът е равен на сумата от двата периметъра :
2.(16 + 10) + 2.(6 + 12) = 88 см.
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Изчисляване на съставно сечение

Фиг.8.8 Съставно сечение

Стартира се команда Region:
Селектират се с ляв прозорец двата профила. В командния ред се появява
съобщението 2 Regions created. За да се обединят двата профила в едно сечение се
стартира командата Union и се селектират двете области (региони).
Command: union
Select objects: Specify opposite corner: 2 found
Сега вече двете фигури ще бъдат едно цяло. Например - ако се селектира
някоя от страните на лявата фиг.8.8, то автоматично се избират всички сегменти на
двете сечения.
За да бъдат намерени геометричните характеристики на двата профила, се
използва командата Massprop.
Area:
34.0000
Perimeter:
72.0000
Bounding box:
X: -7.5000 -- 7.5000
Y: -4.5000 -- 4.5000
Centroid:
X: 0.0000
Y: 0.0000
Moments of inertia: X: 378.8333
Y: 1228.8333
Product of inertia: XY: 0.0000
Radii of gyration: X: 3.3380
Y: 6.0118
Principal moments and X-Y directions about centroid:
I: 378.8333 along [1.0000 0.0000]
J: 1228.8333 along [0.0000 1.0000

Получените резултати с командата Massprop на AutoCAD могат да се използват
в SAP2000 по описания по-долу начин.
От менюто Define  Section Properties  Frame Sections, отваря се диалоговата
кутия Frame Properties.
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Фиг.8.9 Диалогова кутия Frame Properties

Фиг.8.10 Диалогова кутия Property Data

Аналогично в SAP2000 могат да се използват данни за геометричните
характеристики от справочници и каталози.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлаганото учебно помагало е крачка в дългия процес на овладяване на
компютърните технологии в строителното инженерство.Наред с началните сведения за
софтуерния продукт SAP2000 са засегнати бегло и проблемите за определянето на
товарите върху конструкциите и тяхното комбиниране.Това съвместно разглеждане е
направено, за да добият студентите представа, че проектирането на строителни
конструкции и съоръжения се извършва съгласно нормативната база приета в
съответната страна. В страните на Европейския съюз общата нормативна база е
системата Еврокод. Когато за някои процедури има алтернативни възможности за
избор, това се прави в Национални приложения за отделните страни.
Целесъобразно да се обърне внимание, че всяко от ръководствата на CSI Berkley
за SAP2000 започва с текст, определящ отговорността на тази фирма - Disclaimer. В
него категорично се делигира пълната отговорност за получените резултати на
потребителя. Особено внимание трябва да се обърне на коректността на мерните
единици използвани на входа и на изхода. Много полезно средство за контрол на
верността е извеждането на деформираното състояние и получаваните от него
премествания на характерни места от конструкцията.
Полезни са и проверките на разрезните усилия за отделни части от
конструкцията с опростени статически схеми.
Авторът ще приеме с внимаие и благодарност всички забележки и препоръки за
подобряване на съдържанието на това ръководство.
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