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ГЛАВА II. 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОНСТРУКЦИИТЕ С ТЕКСТИЛ-
НИ МЕМБРАНИ 

2.1 Специфични особености на конструкциите с текстилни 
мембрани 

Конструкциите реализирани чрез използването на текстилни материали, 
се различават концептуално от традиционните стоманени, дървени и стомано-
бетонни конструкции. При последните общата концепция за обема, формата и 
геометрията на покритието се разработва от архитекта, което е база при разра-
ботването на конструктивната композиция. Покритията реализирани, чрез тек-
стилни материали налагат смяна на приоритетите. Архитекта разработва (за-
дава) само разположението на опорните точки и концептуалната идея, докато 
формата на покритието, удовлетворяващо опорните условия, се разработва (на-
мира) от инженера. Тази характерна особеност при проектирането на конструк-
циите с текстилни мембрани изисква добро взаимодействие между архитектите 
и строителните конструктори още в началния етап на проектиране при форми-
рането на общата концепция и създаването на обемната композиция. Опитът 
показва, че реализациите с текстилни мембрани са сполучливи, когато специа-
листите, ангажирани с тяхното проектиране, изготвяне и монтаж са много доб-
ре осведомени за техните специфични особености, най-важните от които са: 

− анизотропни свойства на текстилния материал и неговото нели-
нейно поведение в процеса на натоварване; 

− висока степен на деформативност на текстилния материал и ни-
щожна коравина на срязване; 

− необходимост от намиране на формата на текстилното мембран-
но покритие при предварително известен опорен контур и зада-
дено напрягане в две взаимно перпендикулярни направления; 

− нелинеен статичен и динамичен анализ; 
− анализ доказващ сигурността на системата при аварийно състоя-

ние на текстилната мембрана; 
− висока степен на деформативност и кинематични премествания 

при определени товарни състояния; 
− силна чувствителност към ветрови въздействия; 
− спецификата на производство на текстилните мембрани повърх-

нини от равнинни ивици, което налага прецизно разкрояване на 
мембранната повърхнина чрез компютърна програма, високока-
чествено слепване (заваряване), усилване и др.; 

− специални аксесоари за прикрепване на текстилното покритие 
към опорния контур, пилоните, вантите и др.; 

− специализирана технология за монтаж, изискваща синхронно 
повдигане, предварително напрягане, както и контрол на напре-
женията по повърхнината. 
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Текстилните мембрани са много гъвкави конструкции и реализират голе-
ми премествания под въздействието на външни товари. Това е характерна осо-
беност на конструкциите с текстилна мембрана, която им позволява да поемат 
външното натоварване единствено и само чрез работа на опън. Още в начални-
те етапи на натоварване текстилният материал работи нелинейно и това налага 
да се използва специализиран софтуер, който дава възможност да се отчита 
както геометрическата, така и физическата нелинейност. Съществено за надеж-
дното реализиране на текстилните мембранни конструкции е начинът и вида на 
разкрояване на повърхнината на отделни части. Разгъването на разкроените 
ивици и последващата им компенсация, е една от сложните задачи, изискваща 
добри умения и познания у проектиращия.  

Твърде често конструкциите с текстилни мембрани са с уникални прост-
ранствено-конструктивни форми и това налага специфично конструктивно-
изчислително моделиране. За проверка на достоверността на теоретичния мо-
дел се провеждат експериментални изследвания с мащабни модели или модели 
с натурни размери. 

Отличителна характеристика на конструкциите с текстилни мембрани е 
необходимостта от конструктивни форми, които осигуряват възможност текс-
тилните мембрани да работят на опън. Тези конструктивни форми не могат да 
бъдат описани с конкретни математически зависимости (уравнение на повърх-
нината в явен вид). Поради тази причина се налага формата на повърхнината да 
бъде търсена чрез методите на строителната механика. Последното обуславя 
инженерите конструктори като водещи в концептуалното решение за общата 
конструктивна композиция. Специалистите, занимаващи се с текстилни мемб-
ранни конструкции, трябва добре да познават, специфичните характеристики на 
материалите така и теорията за тяхното анализиране. 

Конструкцията, подържаща текстилната мембрана, обикновено е стома-
нен рамков скелет или система от ванти и пилони. Съвременните текстилни 
мембрани притежават висока якост и могат да бъдат усилвани по различни на-
чини, което им дава възможност да осигуряват огромни покривни пространст-
ва. Текстилните мембрани могат да работят само на опън, a натискът и огъване-
то трябва да бъдат елиминирани. Това може да се осигури чрез предварително 
напрягане, което спомага и за общо закоравяване на цялата конструкция. 

Текстилните мембрани изискват много грижливо детайлиране на съеди-
ненията (прикрепване към опорния контур, окачване към въжетата, пилоните и 
др.). Основен момент при тяхното изпълнение е начинът на предварително нап-
рягане на мембранното покритие и това трябва да се вземе под внимание още в 
началния етап на проектиране. В сравнение с традиционните конструктивни 
форми тук преместванията при напрягане са неколкократно по-големи. Поради 
това големината на напрягащата сила,разтягането на текстилната тъкан и сво-
бодата за ротация, която се изисква в процеса на напрягане, влияят съществено 
върху конструктивното решение и начинът на изграждане на конструкцията. 
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2.2 Материали за изготвяне на текстилни мембранни покрития. 
2.2.1 Общи положения. 
Текстилните материали се изготвят от изтъкани в пакет нишки и покри-

тия нанесени върху тях, от двете им страни, осигуряващи свързваща роля и за-
щита от вода, слънчева радиация, замърсяване и микроорганизми (Фиг. 2.1). 

Съвременните материали за текстилни мембрани могат да се разделят в 
зависимост от вида на нишките, използвани за изтъкаването на плата и покри-
тията. Многообразието от комбинации изключително се повишава при включ-
ването на различните видове покрития, служещи да защитят полимерния плат, 
които могат да са адхезионни и ламинантни. За коректност на изложението ще 
изясним термина „текстилен материал”, като предварително уточним, че ще 
разгледаме само текстилни материали, които се използват като носещи елемен-
ти в покривните конструкции. 

а)                                       б) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 2.1: Текстилен материал: [5, 30] 
а) напречно сечение – снимка от микроскоп; 
б) декомпозиция на основните слоеве на 
текстилна мембрана. 

 
Текстилен материал (мембрана) – съвкупност от текстилен плат (база) 

и нанесени адхезионни покрития, осигуряващи съвместната им работа при на-
товарване. Основната разлика, която отличава „текстилните платове” от „стан-
дартните платове” е предварителното напрягане, по една или две взаимно пер-
пендикулярни посоки, преди нанасянето на адхезионното (защитно) покритие. 
Текстилните мембрани могат да поемат натоварване само на опън, в своята 
равнина, и поради малката им дебелина t=0,5÷2 mm не притежават огъвна кора-
вина. Поради начина на производство на базата (изтъкаване) тези материали 
имат ниска коравина на срязване, което може да се отчете като предимство, 
позволявайки образуването на сложни повърхнини от равнинни елементи. 

Съществуват няколко технологии за изтъкаване на базата, но най-често 
използваните са така наречените „Basket bond” и „Panama bond”. При „Basket 
bond” всяка нишка от вътъка преминава от горе и отдолу на основните нишки, 
докато при „Panama bond” нишките от вътъка се групират в групи, по две или 
три, които едновременно се изплитат (Фиг. 2.2) [5]. 
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а)                            б) 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 2.2: Технология за изтъкаване на базата: 

а) Basket-bond. б) Panama bond. 
Базите, изготвени по технологията „Panama bond” притежават по-добри 

механични характеристики, в сравнение с тези по „Basket bond”, поради факта, 
че процеса на изготвяне се извършва с няколко нишки наведнъж. Означението 
„P 12*12 – 3/3” се тълкува по следния начин: полимерния плат има 12 нишки на 
1cm’ по посока на основата и вътъка и процеса на изтъкаването е проведен с 3 
нишки в двете посоки едновременно. Аналогично е и означаването при „Basket 
bond” технологията: „B10*10” - полимерния плат има 10 нишки на 1 cm’ по по-
сока на основата и вътъка. В съвременното производство на текстилни мембра-
ни за строителни конструкции изцяло се използва технологията „Panama bond”. 

Материалът за текстилни мембрани има следните специфични особенос-
ти: 

a) Якост – Якостта на текстилната мембрана варира в зависимост от 
направлението на нишките. Материалът трябва да работи на опън и 
срязване и да не оказва съпротивление при натоварване на натиск и 
огъване; 

b) Еластичност – Материалът за текстилни мембрани има ясно изра-
зено нелинейно поведение при натоварване. В този случай за из-
численията не може да се приеме линеен анализ, тъй като се допус-
ка голяма грешка, особено в процеса на компенсация; 

c) Анизотропност – Обикновено има съществена разлика в якостта на 
опън по направление на нишките от основата и тази по направле-
ние на нишките от вътъка. Удължението при натоварване под ъгъл 
спрямо нишките е значително по-голямо; 

d) Пълзене – При дълготрайно натоварване трябва да се предприемат 
мерки за компенсиране на пълзенето; 

e) Раздиране – Поради това, че текстилната мембрана е твърде тънка, 
съществува опасност от раздиране. Необходимо е да се вземат мер-
ки за избягване на раздиране и да се използва материал с по-високо 
съпротивление срещу раздиране; 

f) Износоустойчивост – Някой от материалите за текстилни мембра-
ни имат слабо съпротивление срещу износване (например, тези с 
покрития от поливинилхлорид) и трябва да бъдат подменяни. Въз-
можно е бързо износване на шитите съединения; 

g) Огнеустойчивост – Текстилните мембрани със стъклени нишки и с 
покрития от тетрафлуоретилен (тефлон) имат добро съпротивление 
при въздействие на огън, но тези с полиестерни нишки са силно 
уязвими. 
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2.2.2 Видове нишки, използвани за текстилни платове. 
Нишките използвани за производство на текстилни материали се изготвят 

от фибри. Фибрите могат да бъдат получени от естествени или изкуствени ма-
териали. Фибрите от естествени материи са с ограничена дължина, докато тези 
получени по изкуствен начин са теоретично безкрайни. Напречното сечение на 
двата вида фибри е коренно различно. Естествените фибри са с близко до кръг-
лото напречно сечение, докато изкуствените могат да имат най-разнообразни 
сечения по своята дължина. Поради изключително малките напречни сечения и 
ниската им маса е трудно да се използват директно в индустриален процес, кое-
то налага тяхното изпридане в нишки. Във всяка нишка може да има стотици 
фибри. За да се подобрят механичните качества на нишките снопа от фибри се 
усуква около своя център. изисквания. В таблица 2.1 са изложени основните 
характеристики на фибрите използвани в съвременните производства. 

Таблица №2.1 Основни физикомеханични характеристики на фибрите  

Материал Плътност 
[g/cm3] 

Якост на 
опън [N/mm2]

 

Удължение при 
разрушение [%]

Модул на елас-
тичност [N/mm2] Забележки 

Cotton (Памук) 1,5-1,54 350-370 6-15 4500-9000 Само за временно използва-
не 

Polyamid 6.6 (Ny-
lon) (Полиамид) 1,14 До 1000 15-20 5000-6000  

Polyester fiber 
(Полиестер) 
(Trevira, Terylen, 
Dacron, Diolen) 

1,38-1,41 1000-1300 10-18 10000-15000 

Широко разпространени. За-
едно със стъклените фибри 
са стандартен продукт за 
производство на текстилни 
материали 

Fibreglass (Стък-
лени влакна) 2,55 До 3500 2,0-3,5 70000-90000 

Когато са изложени на влага, 
опъната им якост намалява. 
Фибрите са крехки 

Aramid fiber 
(Арамид) (Kevlar, 
Arenka, Twaron) 

1,45 До 2700 2-4 130000-150000 Специални фибри за високо 
технологични продукти 

Polytetrafluore-
thylen (Политет-
рафлуоретилен) 
(Teflon, Hostaflon, 
Polyflon, Toyoflon 
etc) 

2,1-2,3 160-380 13-32 700-4000 
Висока издръжливост на 
влага, ниска адхезия, не го-
рим, химически инертен. 

Carbon fiber 
(Карбон) (Celion, 
Carbolon, Sigrafil, 
Thornel) 

1,7-2,0 2000-3000 <1 200000-500000 

Специални фибри за високо 
технологични продукти, 
много нисък коефициент на 
удължение, негорим 

 
Памучните (Cotton fibre) и полиамидните (Polyamide 6.6 – Nylon) 

нишки не се използват в съвременните производства на текстилни мембрани. 
Като основен техен недостатък може да се изтъкнат ниските им якости на опън, 
модули на еластичност и бързото им стареене в атмосферни условия. 

Най-често използваните нишки за изготвяне на текстилни мембрани са 
полиестерните, стъклените и арамидните нишки. 

Полиестерни нишки (Polyester или PES) – заемат най-голям дял при из-
готвянето на текстилни мембрани. Притежават висока якост на опън Ru=1÷1,3 
kN/mm2 и малка плътност ρ=1,38÷1,41 g/cm3. Относителното удължение при 
разкъсване е: εu=10÷18%. Модулът на еластичност е: Е=10÷15 kN/mm2. 
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Стъклени нишки (Fiberglass) – Имат високи якости на опън, които дос-
тигат до Ru=3,5 kN/mm2, но са изключително крехки. Поради този си недоста-
тък се налага при производството, стъклените фибри, да се усукват във влакна с 
диаметър d=3 µm. Якостта им на опън се редуцира, когато са изложени на вла-
га. Отличават се с относително ниското си удължение при разкъсване 
εu=2,0÷3,5% в сравнение с полиестерните нишки. Модулът на еластичност е: 
Е=70÷90 kN/mm2. 

Арамидни нишки (Aramid fibre) – Относително нов вид нишки познати 
под различни фирмени наименования като Twaron fibre, Arenka fibre и Kevlar 
fibre. Якостта им на опън е: Ru=2,7 kN/mm2. Относителното удължение е: 
εu=2÷4%. За разлика от полиестерните и стъклените нишки, арамидните нишки 
имат почти двойно по-голям модул на еластичност Е=130÷150 kN/mm2. 

За производството на текстилни мембрани се използват и други видове 
нишки като (Polytetrafluorethylen fibre) и (Carbon fibre), но те се прилагат само 
при специална заявка на клиента или в случаите, когато към материала се пре-
дявяват специфични  

Механичните характеристики, в строителната индустрия, на материалите 
нормално се измерват в N/mm2 или kN/cm2. В индустрията на техническите тек-
стилни материали е невъзможно използването на тази дименсия за якост, пора-
ди невъзможността за дефиниране на напречното сечение на фибрите. По-лесно 
се оказва дефинирането на теглото на отделната фибра за единица дължина. 
При познаване на обемната плътност на материала “ρ”, е възможно да се опре-
дели средното напречно сечение на фибрата. За целта се въвежда мерната еди-
ница “Titer” с дименсионно означение [Tex] или [dTex]. На пример 1 [Tex] е ма-
сата в грамове, т.е. 1 грам, за 1000 m дължина на фибрата, а 1 [dTex] е масата в 
грамове, т.е. 1 грам, за 10000 m дължина. 

 
2.2.3 Видове покрития за полимерни платове. 
За да се предаде завършеност на базата, да се осигури нейната водонеп-

роницаемост и да се защитят полимерните нишки от атмосферни влияния е не-
обходимо полагането на покрития. В зависимост от адхезията, която дадено 
покритие има спрямо базата, се разграничават основно два вида: 

 адхезионни покрития – притежават изключително добра спойка с ба-
зата и позволяват отделните парчета от плата да се прикрепят едно 
към друго посредством високо честотно заваряване или залепяне с то-
пъл въздух; 

 ламинантни покрития – притежават ниска адхезия към базата и не 
позволяват прикрепяне посредством заваряване. Възможните начини 
за съединяване са: зашиване или използване на съединения, с препок-
риване, с метални шини. 

Покритията, които най-често се използват са PVC, PTFE (Teflon), и Si 
(Silicone). Всяко едно от тези покрития, в зависимост от химичната съставка, 
която се полага върху базата, може да бъде адхезионно или ламинантно. Ком-
бинациите от основи и покритията са многобройни. Това е редовна практика на 
производителите, търсещи да съвместят всички положителни качества на от-
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делните компоненти. На (Фиг. 2.3) са показани основните слоеве, от които е из-
градена една “Fiberglass/PTFE” мембрана. 

 
1 – последно покритие (атмосферна защита); 
2 – покритие от Teflon(PTFE); 
3 – базово покритие (гарантира адхезията); 
4 – база от Fiberglass; 
5 – базово покритие (гарантира адхезията); 
6 – покритие от Teflon(PTFE); 
7 – последно покритие (атмосферна защита); 

 
Фиг. 2.3: “Fiberglass/PTFE” мембрана. 

Най-често използваните комбинации при производството на текстилни 
мембрани са: 

- PVC покрития върху плат от Polyester (PES); 
- PVC покрития върху плат от Aramid; 
- Teflon (PTFE) покрития върху плат от Fiberglass; 
- Silicone покрития върху плат от Fiberglass. 

 
2.2.4 Видове текстилни тъкани – механични характеристики. Пре-

димства и недостатъци. 
Някой от най-често произвежданите текстилни мембрани и техните фи-

зико-механични характеристики са посочени в следващите таблици [31]. 
Таблица № 2.2 Сравнение на текстилни материали 

 Полиестерен плат (PES) Плат от Fiberglass 
Покритие PVC PVC PVC PTFE Si 

Последно покритие Acrilyc PVF-lamination PVF-merging   
Очакван живот 8÷10 год. 12÷15 год. 12÷15 год. >30 год. >30 год. 

Стареене средно Ниско ниско много ниско много ниско
Самопочистване средно Добро добро много добро средно 
Прозрачност добра Добра добра добра много добра

Огнеустойчивост добра Средна добра много добра много добра
Сгъваемост много добра Средна добра лоша средна 

Таблица № 2.3 Основни физикомеханични характеристики на текстилни материали 

Плат/Покритие Маса 
[g/m2]

Огнеус-
тойчивост 
по DIN 

Якост на 
опън [kN/5cm]
Основа/вътък

Удължение 
при раз-
късване 

[%] 

Якост на 
разкъсване 
(срязване) 

[кN] 

Сгъваемост Якост на шевове-
те [кN/5cm] 

Polyester/PVC 
Тип I 
Тип II 
Тип III 
Тип IV 
Тип V 

 
800 
900 

1050 
1300 
1450 

B1 

 
3,00/3,00 
4,40/3,95 
5,75/5,10 
7,45/6,40 
9,80/8,30 

 
15/20 
15/20 
15/25 
15/30 
20/30 

 
0,35 
0,58 
0,95 
1,40 
1,80 

много добра 

 
2,40 (30mm, 70o C)
2,85 (60mm, 70o C)
3,35 (60mm, 70o C)
4,60 (60mm, 70o C)
4,60 (60mm, 70o C)

Fibreglass/PTFE 800 
1270 A2 3,50/3,00 

6,60/6,00 
7/10 
7/10 

0,30 
0,57 достатъчна 6,00 (60mm, 70o C)

Fibreglass/Si 800 
1270 A2 3,50/3,00 

6,60/6,00 
7/10 
7/10 

0,30 
0,57 добра  

Aramid/PVC 750 
1050 
2020 

B1 
7,50/7,50 
8,00/6,50 

24,50/24,50 

5/6 
5/6 
5/6 

0,5/0,5 
0,6/0,6 

4,45 
добра 4,80 (30mm, 70o C)
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Плат/Покритие Маса 
[g/m2]

Огнеус-
тойчивост 
по DIN 

Якост на 
опън [kN/5cm]
Основа/вътък

Удължение 
при раз-
късване 

[%] 

Якост на 
разкъсване 
(срязване) 

[кN] 

Сгъваемост Якост на шевове-
те [кN/5cm] 

PTFE/- 
PTFE/PVDF 
PTFE/PVDF 

300 
630 
830 

A2 
B1 
B1 

2,39/2,21 
3,00/2,90 
4,20/4,00 

11/10 
11/10 
18/9 

0,50 
0,818/0,854
0,925/0,925

много добра  

PVDF/PVDF 200 
260 B1 1,40/1,30 

1,60/1,50 
34/25 
39/30    

 
Якостта на опън на текстилните материали е функция на якостта на ниш-

ките. От първостепенно значение е определянето на зависимостта между якост-
та на отделната нишка, броя нишки за единица дължина и якостта на текстил-
ния материал на единица дължина. Оказва се, че якостта на текстилната тъкан 
на единица дължина е по-малка от якостта на отделната нишка по броя на ниш-
ките за единица дължина. Този ефект се дължи на факта, че всяка нишка в текс-
тилна тъкан не е праволинейна, а има вълнообразна форма (Фиг. 2.2). При на-
товарване на текстилната тъкан, в местата на пресичане възникват сили, поро-
дени от изправянето на нишката, които допълнително деформират напречните 
нишки. Този ефект е показан на (Фиг. 2.4), където е дадена и зависимост между 
ъгъла, който сключва нишката с направлението на усилието и реакционната си-
ла, която възниква в местата на пресичане [33]. 

 
Фиг. 2.4: Зависимост между ъгъла на нишката и нейната якост 

Анализът на механичните свойства и качества на текстилните тъкани в 
различни експлоатационни позволяват да се обобщят техните предимства и не-
достатъци. 

Предимства: 
 Възможност за дългосрочно съхранение на механичните свойства 

Съвременните текстилни мембрани могат да се произвеждат с повърх-
ностни покрития, осигуряващи продължителност на експлоатация 25÷30 годи-
ни. Типичен пример за това е построения през 1973г. университетски център в 
университета “Ла Верне”, Ла Верне, САЩ. Използвана е мембрана 
Fibergalss/PTFE, която е изпитвана след 20 години. Якостта по направление на 
основните нишки е 70% от началната, а якостта по направление на вътъка е 
80%. 
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 Разнообразни архитектурни форми 
Чрез текстилните мембрани могат да се моделират перфектни повърхнос-

ти и геометрични форми, основани на стройна математическа и механическа 
логика. Съществуват текстилни покрития, които при подходящо избрана форма 
не се деформират значително, не позволяват образуването на гънки и водни 
торби и не се поддават на флатерния ефект (плющене). 

 Възможност за повторен монтаж и демонтаж 
Текстилните мембрани са достатъчно флексибилни и издръжливи, за да 

се използват за многократна употреба. Възможно е тяхното разстилане и свива-
не според конкретните потребности. 

 Гаранции за сигурност на текстилната мембрана 
При съвременните технологии за нанасяне на повърхностния слой (нап-

ример, технологията “Precontraint” на фирмата Ferrari) се упражнява постоянен 
контрол по посока и на двете тъканни оси (основа и вътък). Благодарение на 
това се постига надеждност, хомогенност и механична репродуктивност. Това 
позволява да се използват различни производствени партиди за една носеща 
конструкция с идентични модули в рамките на една структура. По този начин 
не се налагат корекции в изчисленията за носимоспособност и в плановете за 
разкрояване. 

 Възможност за пълно рециклиране на текстилните мембрани 
Съвременните производствени технологии позволяват пълното рецикли-

ране на текстилните мембрани чрез патентована от фирмата Solvay технология 
за селективно химично разтваряне и приложена от фирмата FERRARI при ре-
циклиране на Polyester/PVC мембрани, като изходните продукти от рециклира-
нето са полиестер и поливинилхлорид. 

 Най-нисък коефициент на “относителна лекота” 
R

k γ
= , 

където “γ” е обемното тегло, а “R” якостта на материала. 
15

2

. 10.130,9
/115
/0105,0 −−=== m
mkN
mkN

R
k мемтекстилна

γ ,                             (2.1) 

14
2

3

10.488,3
/225000

/50,78 −−=== m
mkN
mkN

R
kстомана

γ ,                                 (2.2) 

1
2

3

0017,0
/14500

/0,25 −=== m
mkN
mkN

R
kбетон

γ .                                       (2.3) 

Коефициента на “относителна лекота” е един косвен показател за ефек-
тивността на материала. Трябва да се подчертае, че всеки един от изброените 
материали има свой предимства и недостатъци, но ако трябва да се изпълни 
мембранен покрив от стомана или текстилна мембрана, то е очевидно, че текс-
тилната мембрана ще има преимущество. 

 Високи механични характеристики 
Анализирайки данните от таблица №3.2 и вземайки за репрезентативен 

материала Polyester/PVC III, могат да се направят следните заключения: 
− Якостта на опън за тип III e: Ru=11,5kN/cm2. За тип V е: 

Ru=20kN/cm2, което се доближава до якостта на стоманата; 
− За материали като Aramid/PVC III с гранична якост Ru=49kN/cm2, 

дори се надхвърля якостта на стоманата. 
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 Прозрачност 
Съвременните архитектурни решения често изискват светлинна пропуск-

ливост на покривното покритие, а в някой случай и пълна прозрачност. Когато 
изискването за прозрачност е придружено от изключително сложна повърхни-
на, то текстилните мембрани са единствения материал, които на 100% удовлет-
воряват поставените условия. 

 Намалени инвестиции за производство в сравнение със стоманата 
и бетона 

Началните капитални вложения за организиране производството на текс-
тилни мембрани са многократно по-малки от тези за производство на стомане-
ни и стоманобетонни изделия. В Република България има добре развита хими-
ческа индустрия и подходяща база за производство на текстилни тъкани. 

 
Основни недостатъци: 
В сравнение с някой други традиционно използвани конструктивни мате-

риали текстилната тъкан проявява следните недостатъци при нормални експло-
атационни условия: 

 Анизотропност; 
 Нееластичност; 
 Стареене. 

Анизотропността се изразява в различни якостни характеристики по 
направление на основните нишки и нишките от вътък. Необходимо е да се изс-
ледва поведението на материала и в двете направления чрез изпитването на се-
рия образци (ленти, изрязани в съответните направления). 

Нелинейността се изразява във обстоятелството, че зависимостта нап-
режения – деформации не може да се изрази с линейно уравнение. Освен това 
поведението при натоварване зависи от историята на натоварване. Не е ясно по 
какъв начин математически може да се опише зависимостта натоварване пре-
местване. Необходими са специални изследвания и някаква степен на прибли-
жение в изразяването на тази зависимост. 

Стареенето означава промяна в механичните характеристики на матери-
ала с течение на времето. То е свързано с пълзенето, релаксацията и остатъчна-
та якост на текстилната тъкан. Известно е, че пълзенето, релаксацията и оста-
тъчната якост се дефинират както следва: 

Пълзене - повишаване на деформациите при постоянни напрежения; 
Релаксация – намаляване на напреженията при постоянни деформации; 
Остатъчна якост – якостта на материала след известен период от време 

при определено постоянно натоварване. Остатъчната якост зависи от продъл-
жителността и интензитета на натоварването. За установяване поведението на 
текстилната тъкан при дълготрайно натоварване са необходими допълнителни 
изследвания. 

Върху якостта на текстилната тъкан оказва влияние промяната в темпера-
турата (характеристиките включени в сертификатите обикновено се отнасят за 
температури до 70оC), слънчевата радиация и др. [30]. 

Посочените недостатъци в повечето случай се компенсират многократно 
благодарение на изброените по-горе предимства. 
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2.3 Основни товари и въздействия върху текстилните мембранни 
Въздействията върху текстилните мембранни конструкции, като принцип 

не се различават от тези при стандартните конструкции. Въпреки това същест-
вуват някои товари, които не са често срещани при строителство на стоманени 
и стоманобетонни конструкции, както и товари които са пренебрежимо малки и 
могат да бъдат пренебрегнати. Един от основните проблеми при ТМК е нали-
чието на сложни повърхнини, за които не са изучени натоварванията и факта, 
че изследването на тези конструкции се извършва само на база нелинейни ана-
лизи. 

2.3.1 Постоянни натоварвания 
2.3.1.1 Собствено тегло 
Собственото тегло при текстилните материали варира в границите от 0,7 

до 2kg/m2. Тази маса е пренебрежимо малка в сравнение с другите натоварва-
ния и нейното неотчитане не е фатално както за текстилния материал така и за 
опорната конструкция. Отчитането на собствената маса на текстилната мемб-
рана обаче е задължително в процеса на намиране на формата на покритието. 
При покрития с малки наклони и слабо напрегнати повърхнини собственото 
тегло на мембраната може изцяло да промени формата му. 

За целта е проведен числен експеримент с две коренно различни повърх-
нини: конична и хиперболична върху произволна основа в план. 

Коничната повърхнина е със следните параметри (Фиг. 2.5): 
− Размери в план 6x6m; 
− Контурни въжета с радиус R=9,25m; 
− Радиус на вътрешният отвор r=0,5m; 
− Височина h=2,0m; 
− Предварително напрягане Pt=1kN/m, Pr=0,5kN/m. 

 
а)                                           б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 2.5: Форма на повърхнината при: 
а) неотчетено собствено тегло; 
б) отчетено собствено тегло. 

Визуална разлика трудно може да открие, но ако се насложат двете по-
върхнини се установява, че разликите са съществени (Фиг. 2.5 и 2.6). Червените 
елементи са от повърхнината без отчитане на собственото тегло, а сините със 
отчитането му. 
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Фиг. 2.6: Разлики между двете повърхнини в средата на страната в [m] 

 
Фиг. 2.7: Разлики между двете повърхнини през диагонала в [m] 

 
Хиперболичната повърхнина е със следните параметри (Фиг. 2.7): 

− Размери в план 30x27m; 
− Контурни въжета с радиуси R=20m; 
− Височини на точките съответно h=8,4m; 6,06m; 3,28m; 7,76m; 8,4m; 

3,98m; 3,28m; 12,18m; 
− Предварително напрягане Px=2kN/m, Py=2kN/m. 

 
 

а)                                           б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 2.8: Форма на повърхнината при: 
а) неотчетено собствено тегло; 
б) отчетено собствено тегло. 

Във втория случай разликите са съществени, което се потвърждава от 
(Фиг. 2.8). 
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Фиг. 2.9: Разлики между двете повърхнини в средната зона в [m] 

Отчитайки факта, че съвременно произвежданите текстилни материали са 
високотехнологичен продукт и след анализ на произвежданите материали на 
фирмите SATTLER и FERRARI предлагам коефициент за сигурност при нато-
варване от собствена маса gf,m=1,10. 

2.3.1.2 Предварително напрягане 
Предварителното напрягане е основен товар, без който текстилните мем-

бранни конструкции не могат да съществуват. За да могат текстилните мемб-
ранни покрития да изпълняват изискванията по първа и втора група гранични 
състояния и да поемат товари като вятър и сняг тези повърхнини трябва да са 
напрегнати. Границите, в които може да варира предварителното напрягане са 
изключително широки и предимно зависят от текстилния материал, опорните 
условия, формата на повърхнината, климатичния район и други. За текстилни 
мембрани реализирани с материал от Polyester/PVC се счита, че предварително-
то напрягане не трябва да бъде по малко от 1,3% (тази стойност е определена от 
акумулирана информация от реални проекти) от средната якост на материала 
по основата и вътъка [32], а за материали като Fiberglass/PTFE не по-малко 
2,5% и не повече от 6%. Отчитайки средните якости от Таблица 2.3 получаваме 
следните минимални нива на предварително напрягане Таблица 2.4. 

Таблица № 2.4 Минимални стойности на предварително напрягане 

Плат/Покритие 
Минимален процент на 
предварително напря-

гане [%] 

Якост на 
опън 

[kN/5cm] 
основа/вътък

Минимални стойности 
на предварително нап-

рягане [kN/m] 

 Основа Вътък  Основа Вътък 
Polyester/PVC 
Тип I 
Тип II 
Тип III 
Тип IV 
Тип V 

 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 

 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 

 
3,00/3,00 
4,40/3,95 
5,75/5,10 
7,45/6,40 
9,80/8,30 

 
0,78 
1,14 
1,50 
1,94 
2,55 

 
0,78 
1,03 
1,33 
1,66 
2,16 

Fibreglass/PTFE 2,5 2,5 3,50/3,00 
6,60/6,00 

1,75 
3,30 

1,50 
3,00 

Fibreglass/Si 2,5 2,5 3,50/3,00 
6,60/6,00 

1,75 
3,30 

1,75 
3,30 
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Изборът на нивата на предварително напрягане изцяло зависи от проек-
танта, като не е задължително повърхнината да е изотропно напрегната. За по-
върхнини с конична форма отношението на предврителното напрягане по осно-
вата и вътъка варира в границите: 

4,025,0 ÷==
r

t

P
PT ,                              (2.4) 

където Pt – напрягането в тангенциална посока; Pr - напрягането в ради-
ална посока. 

Коефициента за сигурност по натоварване при предварителното напряга-
не не може да бъде еднозначен, а трябва да варира в зависимост товарните със-
тояния. При оценка на максималните възможни напрежения в текстилния мате-
риал gf,p=1,30, като по този начин се отчитат възможни грешки при производс-
твото на повърхнината и изпълнението на предварителното напрягане на мемб-
раната. При оценка на максималните деформации по втора група гранични със-
тояния gf,p=0,90. Усложненията при този диференциран подход възникват от 
факта, че геометрията на повърхнината е зависима от натоварването (напряга-
нето), което налага създаването на два различни числени модела. 

2.3.2 Кратковременни натоварвания 
2.3.2.1 Вятър 
Ветровото натоварване, както е добре известно, може да бъде разделено 

на статична (средна) и динамична (пулсационна) компонента. Това е възможно 
само за стационарни процеси какъвто е записът на скоростта на вятъра. Под 
стационарен се разбира безкраен процес, при който вероятностното разпреде-
ление на записваната величина (скоростта на вятъра) не зависи от времето, като 
трябва да се подчертае, че стационарно е вероятностното разпределение, а не 
процеса сам по себе си [47, 48, 51]. 

При текстилните мембранни конструкции, реализирани като отворени 
покрития, коефициентите на налягането “Cpe” и “Cpi” трябва да се отчитат ед-
новременно. Покрития, при които имаме стенно ограждане (в зависимост от 
процента на отворите в него), коефициента “Cpi” може да не се отчита или да се 
отчита локално. Поради неограниченото многообразие от форми коефициенти-
те на налягането “Cp” не са дадени в нормативните документи. Един от начини-
те е по-консервативно приемане на съществуващите коефициенти на налягане-
то за близки по геометрия форми. Коефициентите “Cp” се дефинират като: 

2
0

..2/1 V
ppCp ρ

−
= ,                                  (2.5) 

където: p – налягането в точка от повърхнината; po – налягането в несму-
тения флуид; 1/2.ρ.V2 е динамичното налягане при V – средна скорост. 

Динамичната компонента на ветровото натоварване е трудно да бъде оп-
ределена по дадената в Наредба №3 методика, поради следните причини: 

 методиката е разработена за конструкции, които работят в линейно 
еластична постановка; 

 собствените честоти на текстилните мембранни покрития изключи-
телно много варират в зависимост от нивото на предварително напря-
гане и могат да бъдат, както под f=0,5Hz така и над f=10Hz; 
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 логаритмичните декраменти при текстилните мембрани покрития имат 
други стойности от дадените в нормите δ=0,3 и δ=0,15. 

За демонстрация на явлението прилагам изследване на хиперболичната 
повърхнина от (Фиг. 2.8) при три стойности на предварителното напрягане: 
P=1kN/m’, P=2kN/m’ и P=10kN/m’. Изследвани са първите 30 форми на собст-
вени честоти, които са дадени в Таблица №2.5. На (Фиг. 2.10, 2.11 и 2.12) са по-
казани първите собствени форми със съответните честоти. Разликата в честоти-
те е повече от два пъти. 

 
Фиг. 2.10: Първа форма на собствена честота, f=0,840Hz при P=1kN/m’ 

 

 
Фиг. 2.11: Първа форма на собствена честота, f=1,084Hz при P=2kN/m’ 

 

 
Фиг. 2.12: Първа форма на собствена честота, f=1,845Hz при P=10kN/m’ 
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Таблица № 2.5 Собствени честоти при различни стойности на напрягането “P” 

Номер на 
собствена 
честота 

Собствена честота 
f [Hz] при P=1kN/m’ 

Собствена честота 
f [Hz] при P=2kN/m’ 

Собствена честота 
f [Hz] при P=10kN/m’ 

1 0,840 1,084 1,839 
2 0,928 1,125 2,187 
3 1,014 1,262 2,339 
4 1,199 1,432 2,672 
5 1,258 1,466 2,924 
6 1,286 1,654 3,111 
7 1,348 1,748 3,265 
8 1,485 1,762 3,516 
9 1,497 1,810 3,612 

10 1,569 1,909 3,857 
11 1,578 1,974 3,981 
12 1,620 2,060 4,113 
13 1,713 2,196 4,230 
14 1,723 2,247 4,441 
15 1,832 2,276 4,558 
16 1,859 2,317 4,716 
17 1,888 2,333 4,785 
18 1,931 2,426 4,866 
19 1,970 2,551 5,020 
20 2,046 2,573 5,202 
21 2,096 2,617 5,308 
22 2,112 2,629 5,356 
23 2,157 2,734 5,524 
24 2,207 2,764 5,581 
25 2,255 2,820 5,698 
26 2,275 2,873 5,756 
27 2,326 2,907 5,800 
28 2,344 2,979 5,876 
29 2,417 3,020 6,072 
30 2,472 3,082 6,142 

 
Поради малката си собствена маса и добрата им демфираща способност, 

при текстилните мембранни покрития рядко се наблюдава негативни ефекти 
като “динамично увеличаване”. Конструкциите реализирани с текстилни мемб-
рани имат ниски стойности на коефициента на затихване. Установените, при 
изследването на аероеластични модели във ветрови тунели, коефициенти на за-
тихване са между 1,5% и 3%, без да се отчита аеродинамичното затихване. В 
практиката се приемат по-високи стойности за коефициента на затихване, по-
ради композитната структура на мембраната и възникващото вътрешно триене 
между нишките. 

По-сериозно внимание трябва да се обърне на свободно стоящи контури 
от мембраната окачени по въжета, поради факта, че малка промяна на ъгъла на 
въздействието може да предизвика драстична промяна в коефициентите на на-
ляганията “Cp” (Фиг. 2.13) [52]. Поради динамичният характер на въздействието 
и динамичната вариация на коефициентите на наляганията, се предизвикват 
трептения, които са напречни на въздействието. Този ефект се нарича “флатер” 
и възниква при относително плоски зони по мембраната или контурни зони с 
ниска стойност на предварителните напрежения [47, 48]. 
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Фиг. 2.13: Флатер при свободно стоящ контур [33]. 

За коефициента на сигурност по натоварване gf,w=1,40 може да се прие-
мат стойностите записани в Наредбата за натоварвания и въздействия. 

2.3.2.2 Сняг 
Снеговото натоварване е основно товарно състояние за текстилните мем-

бранни конструкции. При определяне на снеговото натоварване трябва да се 
отчетат и някои неблагоприятни ефекти, като хлъзгането на снега по гладки по-
върхности, каквито са текстилните мембрани повърхнини. Свличането на снега 
от по-високите части на мембранната повърхнина в по-ниските части може да 
предизвика претоварване на отделни зони. На (Фиг. 2.14) е показано разпреде-
лението на снеговото натоварване върху текстилен мембранен покрив, съставен 
от групирани еднакви конусообразни форми, и покрив съставен от акрилени 
панели. Ясно се вижда плътното заснежаване в ниските зони между конусите. 

 
Фиг. 2.14: Разпределение на снеговото натоварване 

За по-точни наблюдения на разпределението на снеговото натоварване 
върху мембрана с конична форма, проектираният и изпитван експериментален 
модел е поставен в действителни условия. На (Фиг. 2.15 а) и б) ) са показани 
различни състояния на снегово акумулиране. Прави впечатление, че акумули-
рането на сняг е до най-високата част на конуса, макар и ъгълът на наклона да е 
по-голям от 60о. Това състояние е често срещано при обилен снеговалеж без 
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наличие на вятър. Характерното при Фиг. 2.15 б) е свличането на снега по три 
от скатовете, при което се формира съответното снегово разпределение. Тази 
схема на натоварване е възможна и при наличие на вятър, когато снега от една 
част на повърхнината се отвява и натрупва върху друга. 

а)                                          б) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 2.15: Схеми на акумулиране на снегово натоварване върху конична мембрана 

а) пълно симетрично разпределение върху повърхнината; 
б) несиметрично разпределение върху ¼ от повърхнината. 

Несиметричните товарни състояния са по-неблагоприятни, поради факта, 
че преместванията и деформациите в зоната на натоварването са по-големи в 
сравнение с преместванията от симетрично натоварване със същия интензитет. 
Локалните деформации и премествания могат да предизвикат инверсия на фор-
мата на повърхнината (зони с положителна Гаусова кривина), при които се 
концентрира допълнително натоварване и в повечето случаи е причина за раз-
рушения на текстилната тъкан. На (Фиг. 2.16 а) и б) ) са показани два типични 
примера на формиране на снежни и водни торби. Очевидно при несиметрични-
те натоварвания коефициента на сигурност по натоварване трябва да бъде за-
вишен. Може да се препоръча за несиметрични товарни състояния gf,w=1,60. 

 
а)                                          б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.2.16: Инверсни форми на повърхнината при натоварване 
а) снежни торби на текстилно мембранно покритие, Пенсилвания, САЩ; 
б) водна торба на текстилна мембрана, Предгаров площад, София. 
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2.3.2.3 Дъжд 
При проектирането на текстилни мембранни покрития в райони, където 

няма снегово натоварване, трябва да се отчете натоварване от дъжд, за оценка 
на възможността за формиране на водни торби. В литературата [45], стойността 
на натоварването от дъжд се приема rn=0,2kN/m2, като се препоръчва съответен 
коефициент на сигурност gf,r=1,20. 

 
2.3.3 Особени натоварвания 
2.3.3.1 Сеизмично натоварване 
Принципно сеизмичните натоварвания не са меродавни за текстилните 

мембранни покрития поради изключително ниската им маса. По-прецизни изс-
ледвания трябва да се правят, когато в конструктивната система има масивни 
носещи части, при които ще се индуцират сеизмични сили. В тези случаи текс-
тилната мембрана може да се отчете, косвено или пряко, като гасител (демфер) 
на сеизмичната енергия. 

 

2.3.3.2 Аварийно състояние 
За разлика от стандартните конструкции, при текстилните мембранни 

покрития се явява ново товарно състояние: аварийно състояние. Това състояние 
е задължително да бъде изследвано при конструкции, в които текстилната мем-
брана е основен носещ елемент, поради факта че разрушението на текстилната 
материя може да доведе до верижно разрушение на цялата опорна конструкция. 
За изясняване на проблема ще предоставя два типични примера от реализирани 
конструкции (Фиг. 2.17 а) и б) ). 
а)                                          б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 2.17: Аварийни въжета при текстилни мембрани 
а) метро станция “Erasmus” Брюксел. 
б) Предгаров площад на Централна гара, София. 

В първия (Фиг. 2.17 а) ) случай аварийните въжета са разположени над 
седловинната повърхнина и осигуряват пространствената неизменяемост на 
опорната конструкция, в случай на разкъсване на някой от панелите. Конструк-
цията е съставена от 15 еднакви модула. На (Фиг. 2.17 б) ) аварийните въжета, 
свързващи ставните пилони, с осигурена пространствена неизменяемост от тек-
стилната мембрана, са необходими за осигуряването на неизменяемостта на пи-
лоните в случай на разкъсване на текстилната тъкан. 


