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1. Класификация и оценка на конструктивната система

При стенната конструктивна система всички натоварвания вертикални и хоризонталниПри стенната конструктивна система всички натоварвания – вертикални и хоризонтални
се поемат от стоманобетонни стени (самостоятелни стени или корави диафрагми), които
могат да бъдат плътни или с отвори.

Главната носеща конструкция на разглежданата сграда е стоманобетонна, монолитна отру р р
безгредови безкапителни плочи и вертикални носещи елементи стоманобетонни колони и
стени.

Усилията от сеизмичните въздействия се поемат от монолитните стени и се предават на
фстените на сутерена и монолитната гладка фундаментна плоча.

Колоните поемат само вертикалните товари от между етажните безгредови плочи.



Съгласно класификациите на БДС EN 1998-1 (ЕС8), носещата конструкция на сградата е
стенна, защото в нея вертикалните и хоризонталните товари се поемат основно от
самостоятелни вертикални конструктивни стени, чиято носимоспособност на срязване в

65% б босновата на сградата надвишава 65% от общата носимоспособност на срязване на цялата
конструктивна система.

Тъй като сеизмичната конструкция на сградата е формирана от отделни носещи стени
фундаментна конструкция е избрана тип корава кутия формиранa от фундаментната плочафундаментна конструкция е избрана тип корава кутия, формиранa от фундаментната плоча,
сутеренната конструкция и плочата над сутерена.



При този тип конструкции, съгласно ЕС8, фундаментната конструкция се проектира като
еластична, т.е. тя не поглъща енергия при сеизмичните въздействия.

Стените се проектират като дуктилни, за тях е характерно, че:

– са кораво свързани със фундаментната конструкция;
– осигуряват стабилно сеизмично поведение на конструкцията чрез дисипиране (разсей-

ват, поглъщат) на енергия чрез формиране на една единствена пластична става за всяка
стена, непосредствено над плочата над коравия сутерен тип кутия.

Избраният пластичен механизъм на разрушение се характеризира с това че и при многоИзбраният пластичен механизъм на разрушение се характеризира с това, че и при много
по-големи деформации от тези в началото на провлачането на основната опънна армировка
носещата способност на плътните стени остава значителна като се проявява и
деформационното й завишаване.

Доказателство за възможностите да разсейват сеизмична енергия след образуването на
пластичната става е все още голямата площ на експерименталните хистерезисни примки.



Моделирането на носещата конструкция на сградата е в пространствен изчислителен
модел с помощта на софтуерния продукт SAP 2000.



Проверява се дали за всички стени е изпълнено изискването на ЕС 8 за удължено
напречно сечение. Необходимо е отношението на по-големия към по-малкия размер на

● Изисквания към геометричните размери на стените

р д р р
напречното им сечение да е по-голямо от 4 – lw/bw ≥ 4,0.

Използване на Shell и Frame Elements

Широчината на всички стоманобетонните стени bw трябва да удовлетворява изисква-
нията на ЕС8 за дуктилни стени:нията на ЕС8 за дуктилни стени:

{ };20;15,0max sw hb ≥

където hs e светлата етажна височина в метри.



Сградата може да се класифицира, като регулярна по височина, защото са удовлетво-
рени условията на ЕС8, а именно:

● Проверка на регулярност по височина

р у ,
– всички вертикални конструкции, поемащи сеизмичното въздействие преминават без

прекъсване от фундаментите им до върха на сградата;



– коравината и масата на отделните етажи се запазват почти постоянни от основата до
върха на сградата;върха на сградата;



– няма налични отстъпи по височина:

При наличието на отстъпи се прилагат следните допълнителни изисквания на ЕС8:



Изпълнени са следните изисквания на ЕС8 за регулярност в план:

● Проверка на регулярност в план

– конфигурацията на сградата в план е компактна без изрязвания;конфигурацията на сградата в план е компактна, без изрязвания;
Ако съществуват издадени или вдлъбнати части, действителната площ на сградата в план

да не се различава с повече от 5 % от площта, ограничена от обвивната контурна линия:

стоманобетонните стени са ориентирани в две– стоманобетонните стени са ориентирани в две
взаимно перпендикулярни направления (главни
направления);

коравината на подовите конструкции в– коравината на подовите конструкции в
равнината им е достатъчно голяма в сравнение с
коравината на вертикалните стени, поемащи сеизмич-
ното въздействие, така че деформацията на подоватад , д ф р ц д
конструкция има пренебрежимо малко влияние върху
разпределението на силите между вертикалните
стени;



– стройността на сградата в план на всяко етажно ниво е малка, като е спазено
изискването:

04≤== LLLLλ 0,4minmax ≤== yx LLLLλ

където Lmax = Lx e по-големият размер на сградата в план, а Lmin = Ly e по-малкия й размер.

На всяко етажно ниво, както по направление x, така и по направление y е необходимо да
са изпълнени условията:

;30,0и30,0 00 yyxx rere ≤≤
където е0x и e0y са разстоянията между центъра на масите СЕ и центъра на коравините СR,
съответно по направление x и y в предварително избрана координата система;р y р д р р рд ;

rx и ry са етажните коефициенти на коравините за всеки етаж и са квадратният корен
на отношението на коравината на усукване към транслационната коравина по направление y
за rx и x за rу (“torsional radius”).

Допълнително, конструкцията се проверява за чувствителност към усукване. Тя не се
класифицира като усукващо деформируема, ако на всяко етажно и за всяко едно от двете
главни направления на разпределение на коравините x и y е изпълнено условието:y

sysx lrlr ≥≥ ;
където ls е инерционният радиус на масата на подовата конструкция в план.



За случая на многоетажни стенни системи, за които са изпълнени условията за
регулярност по височина и освен това, вертикалната конструкция е формирана от отделни
стоманобетонни стени, ориентирани с големият си размер в две взаимно перпендикулярни

( й)направления (както е в разглеждания случай), е възможна опростена проверка на горните
две условия.

За този тип сгради е допустимо да бъдат направени следните опростяващи предпоставки:

– коравината на вертикалните стени, както извън равнината им, така и на усукване се
пренебрегва;

– коравините на отделните стени в равнината им са пропорционални на еквивалентните
им инерционни моменти с един и същ за всички стени коефициент на пропорционалност;

– вертикалните стени са линейно недеформируеми;

– центъра на коравините може да бъде определен независимо на всеки етаж, без
отчитане на влиянието на другите етажиотчитане на влиянието на другите етажи.

За сравнително високи сгради (над 6 етажа) е допустимо еквивалентните инерционни
моменти да бъдат определени за нивото на последната плоча (покрива).



За да бъдат получени инерционните моменти на стоманобетонните стени с отчитане
деформациите от напречни сили за стени, ориентирани с по-големия си размер в
хоризонтално направление (по x) се използват формулите:р р ( ) ф р у

a за тези с големия си размер във вертикално направление (по y):

;;0 ,,,, iViyiyix CIII =≈

р р р р ( y)

където CVi e коефициент, който отчита деформациите от напречни сили за “i”–та стена:

;0; ,,,, ≈= iyiVixix ICII

V,i ф , ф р р





Координатите на центъра на коравините в предварително избрана координатна система
Оxy сe получават:
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където xi и yi са координатите на центъра на тежестта на напречното сечение на “i”–та стена
в избраната координатна система Оxy;
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в избраната координатна система Оxy;

m и k са брой на стените ориентирани с по-големият си размер съответно по ос x и y.

Координатите на центъра на тежестта на напречното сечение на “i”–та шайба спрямо
центъра на коравините са:центъра на коравините са:

.; CRiiCRii yyyxxx −=−=

ККогато етажната плоча е натоварена предимно с равномерно разпределен товар, може да
се приеме, че центърът на масите, който е с координати xСЕ и yСЕ, съвпада с геометричния
център на плочата. В противен случай се определя по формулите:
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където e и e са координатите на центъра на тежестта на теглото Q на “j” ти участък откъдето eqx,j и eqy,j са координатите на центъра на тежестта на теглото Qj на j –ти участък от
съответното етажно ниво.





Усукващо деформируемите системи трябва да се избягват в сеизмични райони, но ако се
наложи използването им, към тяхното проектиране трябва да се подходи изключително
внимателно.

Ако конструкцията е усукващо деформируема, тя се изследва със значително занижен
коефициент на поведениекоефициент на поведение.



2. Натоварвания и въздействия
Обикновено, при сеизмичното проектиране на стоманобетонните стенни конструкции на

сградите които са с повече от един етаж натоварванията от вятър сняг както и

Поради тези причини сe отчитат главно постоянните товари g и кратковременните

сградите, които са с повече от един етаж, натоварванията от вятър, сняг, както и
температурно-климатични въздействия и пожарни въздействия не са меродавни в сеизмична
изчислителна ситуация, която е определяща за тяхното изследване.

Поради тези причини сe отчитат главно постоянните товари gk и кратковременните,
вертикални променливи товари qk.

За етажната плоча те са:

Те се въвеждат с характеристичните си стойности в две отделни товарни състояния,
обикновено Dead и Live.

В Приложението за пространствения модел на сградата е използван направения вече
модел за етажната плоча с приложеното върху него натоварване.



Отделно се определят действащите товарни въздействия за покривната плоча:

Постоянните товари се въвеждат с характеристичните си стойности към товарно
състояние Dead, а променливите в две нови товарни състояния – Roof Live и Snow.

Постоянното натоварване по вертикалните елементи се отчита автоматично от програ-
мата SAP 2000, като за целта се въвежда еквивалентно обемно тегло на материала, отчитащо
и евентуалните допълнителни товари върху елементите (мазилки, облицовки, инсталации).



3. Сеизмично въздействие
● Проектен спектър на реагиране

Сградата се фундира върху земна основа тип А, B, C, D или Е (дадена по задание),
съгласно класификацията на ЕС8.

Максималното референтно сеизмично ускорение (РСУ) на земната основа за района на
строителство на сградата agR е дадено по задание.

Класът на сградата по значимост, в съответствие с ЕС8 и националното приложение към
него е II, като коефициентът й на значимост е γI = 1,0.него е II, като коефициентът й на значимост е γI 1,0.

Изследването на носещата конструкция на сградата се извършва посредством линеен
анализ с проектен (изчислителен) спектър на реагиране вид 1, със съответните параметри
съгласно националното приложение на ЕС8, за хоризонталната компонента на сеизмичнотосъгласно националното приложение на ЕС8, за хоризонталната компонента на сеизмичното
въздействие.



Зони в република България, където се използват спектри на реагиране вид 1 и 3



За крайни гранични състояния, съгласно БДС EN 1998-1, сеизмичния хазарт се определя
чрез стойността на референтното максимално земно ускорение на земна основа тип А – agR,
свързано с определена (референтна) вероятност за надвишаване PNCR = 10% за период от TL
= 50 години или с определен (референтен) период на повторяемост TNCR = 475 години.



където q e коефициентът на поведение за избраната конструктивна система;
β e коефициентът за получаване на минималната стойност на изчислителния спектър

за хоризонтална компонента. Съгласно БДС EN 1998-1/NA долната граница на еластичните
спектри на реагиране е β = 0,2.





За случая на стенни, еквивалентни на стенни, смесени и усукващо деформируеми
системи, коефициентът на поведение q се определя за всяко направление, за което се
предвижда сеизмично изчисление (x и y в конкретния случай), по:

;5,1≥= wokqq
където q0 e базовата стойност на коефициента на поведение, в зависимост от вида на
конструктивната система и от нейната регулярност по височина. Носещата стоманобетонна
конструкция на сградата е стенна с несвързани стени (отделни стоманобетонни стени) и се
проектира за средно ниво на дуктилност (DCM), съгласно ЕС8. В този случай базовата
стойност на коефициента на поведение е q0 = 3,0;

kw е коефициент, отразяващ преобладаващия начин на разрушение в конструктивни
системи със стени.

За рамкови и еквивалентни на рамкови смесени системи се приема kw = 1,0, а за стенни и
еквивалентни на стенни усукващо деформируеми системи се определя по формулата:

;0,1
3

15,0 0 ≤
+

=≤
αkw

където α0 e преобладаващото отношение на височината на стената към дължината й за
стените на конструктивната система.

Когато отношенията на hwi/lwi за всички стени “i” на конструктивна система не се разли-
чават съществено, преобладаващото отношение α0 може да бъде определено по:
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където m e общият брой на стоманобетонните стени в конструктивната система.
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● Комбинации на товарни въздействия

При крайни гранични състояния (ULS) и липса на предварително напрягане, комби-
бнациите могат да бъдат представени, както следва:

• комбинации за дълготрайни и краткотрайни изчислителни ситуации, освен
свързаните с умора – основна комбинация :

"""" ∑∑ QQG

където "+" означава „да се комбинира се с”;
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G й й j
Qk,1 e характеристичната стойност на преобладаващото променливо въздействие 1;
Qk,i са характеристичните стойности на останалите променливи въздействия i;

Gk,j са характеристичните стойности на постоянните въздействия j;

γG,j е частният коефициент за постоянното въздействие j;
γQ,1 е частният коефициент за преобладаващото променливо въздействие 1;
γQ i е частният коефициент за променливото въздействие i;γQ,i е частният коефициент за променливото въздействие i;
ψ0,i e коефициентът на комбинация ψ0 за променливото въздействие i.

• комбинации за сеизмична изчислителни ситуации – сеизмична комбинация :
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където АEd e изчислителната стойност на сеизмичното въздействие.
ψ2 i e коефициентът на комбинация ψ2 за променливото въздействие iψ2,i e коефициентът на комбинация ψ2 за променливото въздействие i.







4. Пространствен изчислителен модел
● Общи положения

Разработва се пространствен изчислителен модел на конструкцията с помощта на
компютърният софтуер SAP 2000. Подробни указания за разработването на пространствения
изчислителен модел са дадени в Приложение 2.

П б С25/30 ОбПрепоръчителния минимален клас бетон за конструкцията е С25/30. Обикновено в
сутеренното ниво и критичната зона се налага използването на по-висок клас бетон и
евентуално увеличаване широчината на вертикалните носещи стенни конструкции.

При разработването на пространственияПри разработването на пространствения
модел се спазват следните основни принци-
пи:

стоманобетонните конструктивни стени– стоманобетонните конструктивни стени
се моделират с черупкови (shell) елементи;



– при изчисляването на сградата за сеизмични въздействия и оразмеряване на стенните
конструктивни елементи се приема запъване на ниво горен ръб корав фундамент;



– еластичната коравина на огъване и срязване на стоманобетонните стени се редуцира с
коефициент 0,3÷0,5 в първите два етажа над сутерена, за да се отчете пластифицирането на
критичната зона в гранично състояние. Обикновено коефициентът се приема равен на 0,5;



– всички останали елементи (стоманобетонни стени в горните етажи и целия сутерен,
включително фундаментната плоча) се моделират с еластична коравина;



– всички етажни конструкции (включително и покривната) се моделират като безкрайно
корави в равнината си чрез DIAPHRAGM CONSTRAIN на SAP 2000, огъвателната коравина на
всички етажни конструкции (включително и покривната) се пренебрегва;



– всички колони се моделират със ставна връзка към горната и долната етажни плочи;



Хоризонталните компоненти на сеизмичното въздействие са разгледани като действащи
едновременно в двете основни направления x и y. Комбинирането им се извършва, в
съответствие с изискванията на ЕС8 с помощта на стандартната процедура на SAP 2000съответствие с изискванията на ЕС8 с помощта на стандартната процедура на SAP 2000,
както следва:

– реагирането на конструк-
цията се определя за всякоц р д
хоризонтално направление x или
y поотделно, като се прилага
правилото CQC за комбиниране
на ефектите от сеизмичното въз-
действие по форми:

– максималната стойност на
ф йвсеки ефект от въздействието

върху конструкцията, вследствие
на двете хоризонтални компонен-
ти на сеизмичното въздействие,ти на сеизмичното въздействие,
се определя чрез SRSS на
ефектите от всяка хоризонтална
компонента:

Съгласно ЕС8, за разглежда-
ната сграда не е необходимо да

;22
EdyEdxEd EEE +=

р д д д
се разглежда вертикална компо-
нента на сеизмичното въздейст-
вие.



● Определяне на сеизмичните маси

Инерционните сили от изчислителното сеизмично въздействие, се определят като се
отчетат масите, които са свързани с характеристичните постоянни товарни въздействия gk j,отчетат масите, които са свързани с характеристичните постоянни товарни въздействия gk,j,
както и с характеристичните променливи товарни въздействия qk,i, съгласно следното комби-
ниране на товарни въздействия :

qψg ikiЕjk ∑∑
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където "+" означава „да се комбинира се с”;
g = 9,81 m/s2 e земното ускорение.

Коефициентът ψЕ,i на съчетание за променливо товарно състояние “i” отчита следните
ф

– вероятността променливите товари Qk,i да не действат с пълната си стойност върху
всички нива на строителната конструкция по време на сеизмичното въздействие;

фактори:

– намаленото участие на масите при движението на конструкцията, което се дължи на
некорави връзки между тях.

й фНеговата стойност се определя по формулата:
;,2, iiE ϕψψ =

където ϕ е редуциращ коефициент;
ψ2,i е коефициент, чрез който се определя квазипостоянната стойност на променли-

вото товарно въздействие “i”.



За сгради с експлоатационно натоварване от категории А, В и С редуциращият коефи-
циент φ, съгласно БДС EN 1998-1/NA, се приема:

– за покривни плочи φ = 1,0;за покривни плочи φ 1,0;

– за етажи с независимо обитаване φ = 0,5;

– за взаимнозависимо обитаеми етажи φ = 0,8.

В курсовия проект може да се приеме че в изследваната сграда етажите са с независимоВ курсовия проект може да се приеме, че в изследваната сграда етажите са с независимо
обитаване и следователно:

– за всички етажи:

;1503,0502 ,.,ψψE ===ϕ

000001
– за покривната плоча:

.000,0012 ,.,ψψE ===ϕ



● Отчитане на случайния ексцентрицитет ea

БДС EN1998-1 изисква да се изчисляват ефектите от усукване вследствие на случайния
ексцентрицитет дори когато в анализа е използван пространствен модел независимо отексцентрицитет, дори когато в анализа е използван пространствен модел, независимо от
това, че при решението е получена информация за усуквателната динамична реакция на
конструкцията.

В този случай случайните ефекти от усукване могат да се определят като обвивка наВ този случай случайните ефекти от усукване могат да се определят като обвивка на
резултатите от статическо натоварване на конструкцията с етажни усукващи моменти спрямо
вертикалната ос на всеки етаж k, получени по формулата:

;kakak FeM =
където Мak e усукващ момент, приложен спрямо вертикалната ос z на k–тия етаж, определен
с алтернативни знаци „+” и „–” (еднакви за всички етажни нива);

F e хоризонтална сила на ниво на k тия етаж по направление на съответната ос x

;kakak FeM

Fk e хоризонтална сила на ниво на k–тия етаж по направление на съответната ос x
(Fkx), респективно y (Fky), определена по метода на хоризонталните сили;

eak e случаен ексцентрицитет на масата на k–тия етаж спрямо нейното номинално
положение в едно и също направление на всички подови конструкции:положение, в едно и също направление на всички подови конструкции:

;05,0 kak Le ±=

Lk e размер на k–та етажна подова конструкция в перпендикулярно направление на
йдействащите сеизмични сили.

За хоризонталната сеизмична сила по направление x (Fkx) случайният ексцентрицитет е
еаk y; а за хоризонталната сеизмична сила по направление y (Fky) случайният ексцентрицитетаk,y р р y ( ky) у р
е еаk,x:

.05,0;05,0 ,,,, ykyakxkxak LeLe ±=±=



Етажните усукващи моменти от случайния ексцентрицитет Маk се предават върху
вертикалните конструктивни елементи (стоманобетонни стени рамки или др ) като създаватвертикалните конструктивни елементи (стоманобетонни стени, рамки или др.), като създават
в тях допълнителни премествания и усилия, които се прибавя към получените при
динамичното изследване на конструкцията.



Методика за отчитане ефектите от случайно усукване
1) Определяне на действащите етажни сеизмични маси.
Етажните сеизмични маси на ниво “k” са свързани с характеристичните постоянни товариЕтажните сеизмични маси на ниво k са свързани с характеристичните постоянни товари

gk,i, както и с характеристичните променливи товари qk,i, съгласно следното комбиниране:

;"" ,,, qψg ikiЕik ∑∑ + ;
gg

където "+" означава „да се комбинира се с”;
g = 9,81 m/s2 e земното ускорение;
ψE,i = φψ2,i e коефициент на съчетание за променливо товарно състояние “i”.

Към етажните сеизмични маси се включват и масите на вертикалните елементи (колони,
стени, ядра и др.) като се отчитат за половин етажна височина над и под разглежданото
етажно ниво “k” и теглата на елементите се разделят на земното ускорение g.

Масите се концентрират в центъра на масите CE на всяко етажно ниво, който обикновено
съвпада с центъра на тежестта на етажната плоча.д ц р

2) Определя се периодът на първа форма на собствени трептения T1 във всяко едно
перпендикулярно направление – x или y.

При сгради със стоманобетонни стени той се определя по формулата:

( )∑ +
==

2
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където Ас общото ефективно напречно сечение на стените в първия етаж на сградата (над
сутерена), в разглежданото направление x или y, в m2, a hw e височината на сградата, в m.





3) Определя се действащата сеизмична напречна сила в основата Fb за всяко едно
перпендикулярно направление – x или y:

;)( 1 λMTSF db =

където Sd(T1) e ординатата от изчислителния спектър при период T1;

M = ΣMk е общата маса на конструкцията над основата или над горния край на корав
сутерен (сумата от всички етажни маси включително и покривната) в t;

;)( 1db

сутерен (сумата от всички етажни маси, включително и покривната), в t;
λ e корекционен коефициент, чиято стойност е равна на: λ = 0,85, ако T1 ≤ 2TC и

сградата има повече от два етажа, или λ = 1,0 във всички останали случаи.
К ф λ фКоефициентът λ взема под внимание факта, че в сгради с повече от три етажа и

транслационни степени на свобода във всяко хоризонтално направление ефективната
модална маса на първата основна форма на трептене в по-малка от цялата маса на сградата

15%

4) Определят се хоризонталните сили Fk на всяко етажно ниво “k” във всяко едно
перпендикулярно направление – x или y, като се използва метода на хоризонталните сили:

средно с 15%.

където zk са разстоянията от ниво „k” до основата (горния ръб на фундамента или над горния

;1; nk
Mz

MzFF
kk

kk
bk ÷==
∑

д k р „ д ( р р фу д д р
край на корав сутерен);

Mk е сеизмичната маса на етажно ниво “k”, в t;
n е броят на етажните нива над основата;n е броят на етажните нива над основата;



5) Определяне на случайните усукващи моменти, действащи на етажното ниво “k” във
всяко едно перпендикулярно направление – x или y:

;FeM =

където еa,k e случайният ексцентрицитет на масата на ниво “k” спрямо съответните оси:

;,, kkaka FeM =

;05,0, kka Le ±=
L k

6) Формиране обвивката на резултатите от статическо натоварване на конструкцията с

Lk e размер на k–та етажна подова конструкция в перпендикулярно направление на
действащите сеизмични сили.

6) Формиране обвивката на резултатите от статическо натоварване на конструкцията с
етажни случайни усукващи моменти Ma,k спрямо вертикалната ос на всеки етаж k.

a) Дефинират се четири различни товарни състояния, както следва:

;D);C);B);A) ,,,,,,,,
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b) Прави се обвивна комбинация (ENVELOPE) на тези четири товарни състояния:

( ) ( )DA yx MMENVELOPEENVELOPE ±±( ) ( );DA ,,
y

ka
x

ka MMENVELOPEENVELOPE ±±=÷
c) Създава се товарно състояние AEd, което е комбинация между резултатите от сеизмич-

ния анализ без отчитане на случайния ексцентрицитет и обвивната комбинация на горните
четири товарни състояния:четири товарни състояния:

( ) ( );""; ,,
y

ka
x

kayxEd MMENVELOPEEESRSSA ±±+=

където SRSS(E ; E ) са резултатите от сеизмичния анализ при CQC комбиниране по форми икъдето SRSS(Ex; Ey) са резултатите от сеизмичния анализ при CQC комбиниране по форми и
SSRS комбиниране от сеизмичните въздействия в двете направления x и y – Ex и Ey.







5. Резултати от анализа
● Експлоатационни гранични  състояния – ограничаване на междуетажните 

премествания

Изискването за ограничаване на повредите се смята за удовлетворено, ако между-
етажните премествания при сеизмично въздействие, имащо по-голяма вероятност да се
случи, отколкото изчислително сеизмично въздействие, съответстващо на „изискването за

премествания

случи, отколкото изчислително сеизмично въздействие, съответстващо на „изискването за
неразрушение”, са ограничени както следва:

– за сгради с неконструктивни елементи от крехки материали, свързани към конструк-
цията – drν ≤ 0,005h;r

– за сгради с дуктилни неконструктивни елементи – drν ≤ 0,0075h;

– за сгради с неконструктивни елементи закрепени така, че да не пречат на дефор-
мациите на конструкцията, или без неконструктивни елементи – drν ≤ 0,010h;мациите на конструкцията, или без неконструктивни елементи drν ≤ 0,010h;

където dr е изчислителното междуетажно преместване;

h е етажната височина, в m;

v e редуциращия коефициент, който отчита по-ниския период на повторяемост на
сеизмичното въздействие, свързано с изискването за ограничаване на повредите;

За разглежданата сграда е прието, че е с неконструктивни елементи от крехкиЗа раз е да а а с рада е р е о, е е с е о с ру е е е о ре
материали, свързани към конструкцията, т.е. за ниво “k” имаме – drν ≤ 0,005h.

Редуциращия коефициент v зависи от класовете на значимост на сградите и
съоръженията Съгласно националното приложение на ЕС8 за всички сеизмични зони насъоръженията. Съгласно националното приложение на ЕС8, за всички сеизмични зони на
страната и клас на значимост за сградата II се приема: v = 0,5.



Проверката се извършва за всички етажни нива “k”. За съответното ниво изчислителното
междуетажно преместване dr,k се получава като разлика от средните хоризонтални премест-
вания на разглежданото ниво d k, в съответното направление x или y, и тези на по-долнотования на разглежданото ниво ds,k, в съответното направление x или y, и тези на по долното
етажно ниво ds,k-1:

( )1,,1,,, −− −=−= kekekskskr ddqddd

d dкъдето de,k и de,k-1 са получените максимални еластични етажни премествания от моделa в
съответното направление x или y, съответно за нива „k” и „k–1”.



Ефекти от II-ри ред (Р–Δ ефекти) не е необходимо да се вземат под внимание, ако за
всяко етажно ниво е изпълнено условието за коефициент на чувствителност на междуетажно

● Ефекти от II-ри ред (Р–Δ ефекти) 

всяко етажно ниво е изпълнено условието за коефициент на чувствителност на междуетажно
преместване – θ:

Vt t i e общата срязваща сила на етаж “i”;Vtot,i e общата срязваща сила на етаж i ;
hi e етажната височина за “i”-ти етаж;
dr,i e междуетажното преместване за “i”-
ти етаж при изчислителна сеизмичнати етаж при изчислителна сеизмична
ситуация за крайно гранично състояние;
Рtot,i e общият гравитационен товар на и
над разглежданото ниво.



В случаите, когато 0,1 < θ ≤ 0,2, ефектите от II ред могат приблизително да се вземат
под внимание чрез умножаване на усилията от съответното сеизмично въздействие с
коефициент, равен на 1/(1 – θ).

При 0,3 ≥ θ > 0,2 конструкцията трябва да се изследва нелинейно, като се отчете и
геометричната й нелинейност.

Общият гравитационен товар Рtot,i за етажно ниво “i” се получава по:
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където n e броят на етажите в сградата над коравия сутерен;където n e броят на етажите в сградата над коравия сутерен;
m e общият брой на стоманобетонните стени, а r e на колоните за ниво “j”;
gk,j и qk,j са характеристичните стойности на действащите вертикални товари за ниво

“j” съответно постоянни и променливи товари;“j”, съответно постоянни и променливи товари;
ψE,j = 0,15 e коефициентът на съчетание за определяне на сеизмичната маса от

променливи товарни въздействия за ниво “j”. За покривната плоча „n” – ψEn = 0;
h e светлата етажна височина за ниво “j”;hs,j e светлата етажна височина за ниво j ;

bw,k и lw,k са размерите на напречното сечение на “k”-та стена, съответно широчина и
дължина;

c1 k и c2 k са размерите на напречното сечение на “k”-та колона, съответно в дветеc1,k и c2,k са размерите на напречното сечение на k та колона, съответно в двете
взаимно перпендикулярни направления;

γeq e приетото еквивалентно обемно тегло за вертикалните елементи в конструкцията.

Общата срязваща сила Vtot,i за етажно ниво “i”, в съответното направление x или y, може

да се получи от определените вече хоризонтални сили Fj за нива „j”: ∑
=

=
n

ij
jitot FV ,



Анализът се извършва по спектрален метод с разделяне на реагирането по собствени
форми на трептене (модален анализ)

● Разрезни усилия

форми на трептене (модален анализ).



Към обяснителната записка се дават първите три форми на свободни трептения с
получените стойности на периодите на свободни трептения.





Броят на използваните в статическото изчисляване форми на трептене се приема така, че
след спектралния анализ сумата от включените ефективни модални маси да е повече от 90%
от общата маса на конструкцията и в двете главни направления x и y (SumUX и SumUY ≥
0,90 в Modal Participating Mass Ratios на SAP 2000).



В обяснителната записка се дават получените стойности на разрезните усилия – огъващи
моменти МЕ (M2), срязващи сили VE (V3) и надлъжни сили NEd (P) в зададената по задание
стоманобетонна стена от изчислителна сеизмична ситуация.



В обяснителната записка се изчертават диаграмите на огъващите моменти МЕ, срязващи-
те VE и надлъжните сили NЕd в зададената по задание стоманобетонна стена от сеизмична
изчислителна ситуация.

С “i” “k”След определяне на нормалните сили, във всяка стена “i” за всяко етажно ниво “k” се
проверява дали е изпълнено условието (за ниво на дуктилност DCM):

;4,0, ≤= kEd
kd

N
ν ;4,0

,,
, ≤

cdiwiw
kd flb

ν

и ако е необходимо се променя широчината на стените или класът на бетона в нивата,
където условието не е изпълнено.



● Капацитивна  корекция на  резултатите от анализа



За стени, проектирани за средно ниво на дуктилност (DCM), се препоръчва да бъдат
приети следните минимални стойности на ъгъла на наклона θ, на натиснатия диагонал,
изследван при проверката за крайно гранично състояние на срязване:

Допуска се и приемането на ъгъла на наклона на натиснатия диагонал θ = 45º ако това е

– 38º в критичната зона;

– 30º извън критичната зона.
Д у р д

технико икономически целесъобразно.

6. Оразмеряване и конструиране
Използвани материали и минимално бетонно покритие● Използвани материали и минимално бетонно покритие

В критичната зона или поне в сутеренното ниво се препоръчва да се използва завишен
клас на бетона и армировъчна стомана B 500 C и за DCM, макар че ЕC8 разрешава

B 500 Визползването на стомана B 500 В за това ниво на дуктилност.
При предпоставката, че не се очакват надлъжни армировъчни железа в стените с

диаметър по-голям от φ = 28 mm, както и хоризонтални железа и стремена в крайните
φ 14 бусилени зони с диаметър по-голям от φ = 14 mm, номиналното бетоново покритие на арми-

ровката се определя съгласно следните изисквания на ЕС2 и неговото национално
приложение:

451035 +Δ+ mm451035min =+=Δ+=• devnom ccc за надлъжните пръти;

mm351025min =+=Δ+=• devnom ccc за хоризонталните армироъвни пръти и
напречната армировка (стремената).

Обикновено за вертикалните надлъжни пръти се приема номинално бетонно покритие
cnom = 50 mm, което осигурява и минималното необходимото бетонно покритие за степен по
огнеустойчивост REI 120.



Във всички дуктилни стени се дефинира понятието критична зона, където се формира
пластичната става Тази зона започва от мястото на запъване на стената във фундамента или

● Определяне размерите на крайните усилени зони lc

пластичната става. Тази зона започва от мястото на запъване на стената във фундамента или
непосредствено над горната повърхност на коравия сутерен и има височина, както следва:

[ ];6;max /hlh wwcr =
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за n ≤ 6 етажа ;

за n ≥ 7 етажа ;⎩⎩ sh2 за n ≥ 7 етажа ;

където hw e височината на стената от мястото на запъване на стената във фундамента или
непосредствено над горната повърхност на коравия сутерен;

hhs e светлата етажна височина.

В критичната зона на стените, необходимата стойност на коефициента на дутилност по
кривина μφ се дава с формулата:

;12 0 −=
Rd

Ed
M
Mqμφ

където q0 e базовата стойност на коефициента на поведение, който за стенна конструктивна
система с несвързани стени и за ниво на дуктилност DCM има стойност q0 = 3,0;

MEd e пълният изчислителен огъващ момент, включващ и моменти от втори ред;

MRd e изчислителната носимоспособност на огъване в основата на стената.Rd e з с е а а ос ос особ ос а о а е ос о а а а с е а а

Бетонът в крайните зони в критичната зона на дуктилни стени се ограничава със
стремена и вертикални пръти. Тези участъци се наричат усилени зони и са с дължина lc.



Дължината lc на усилената зона в равнината на напречното сечение за случая на стени с
правоъгълно сечение се определя при предпоставката, че бетонът трябва да се предпази от
разрушение при деформации, по-големи от граничната деформация на неограничения бетон
εcu>εcu2 = 0,0035, когато кривината в пластичната става е достигнала граничната си стойност
φu, която се дава с израза:

;ucuu xεφ =

където xu e височината на ограничената натискова зона в крайно гранично състояние;
εcu e максималната деформация в бетона за натисковата зона.

Тъй като в общия случай εcu >> εcu2 = 0,0035 в зоната с деформации εc > εcu2 е необходи-cu cu2 c cu2
мо бетонът да бъде подходящо ограничен с ограничаваща напречна армировка (гъсто
разположени стремена и близко разположени вертикални пръти).

Чрез това ограничаване се постига граничната деформация на бетона εcu да достигне
граничната стойност на ограничения бетон εcu2,с:

( );1,00035,0,2 wdccucu αωεε +==

където ωwd e механичният обемен коефициент на ограничаващите стремена, който сед wd ф ц р щ р ,
определя по формулата:
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V А ∑l б 3Vsw = Аsw,1∑lsw e обема на ограничаващите стремена, в mm3;

Vc = b0h0sw e обема на ограничения бетон в ядрото, в mm3;
∑lsw e сумата от дължините на напречната армировка в крайната усилена зона (по

осовите линии);
Asw,1 e площта на напречното сечение на едно стреме;
α e коефициент на ефективност на ограничението.





Коефициентът на ефективност на ограничението α за правоъгълни напречни сечения се
приема по формулата: 2
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αs e коефициент на ефективност на ограничението с ограничаващи стремена;
bi e разстоянието между всеки два пръта, последователно обхванати в огъвка на стре-

ме или напречна връзка;
h b йh0 и b0 са съответно големия и малкия размер на ограниченото ядро на крайната

ограничена зона (между осовите линии на крайните клонове на стремената);
sw e осовото разстояние между ограничаващите стремена по височина на стената.

С БДС ЕN 1998 1Съгласно моделът на БДС ЕN 1998-1, височината на ограничената натискова зона в
крайно гранично състояние xu за случая на стени с правоъгълно напречно сечение се дава с
израза:

( ) ;bblωνx +=

NEd e изчислителната осова сила при сеизмична изчислителна ситуация;

( ) ;0bblωνx wwvdu +=

където νd = NEd/(bclw fcd) e нормализираната изчислителна осова сила в стената;

ωv = ρvfyd,v/fcd e механичният коефициент на вертикалната армировка в стеблото;
ρv e коефициентът на армиране на вертикалната армировка в стеблото на стената;
fyd,v e изчислителната якост на армировъчната стомана на вертикалните надлъжни

пръти в стеблото на стената;
bw e широчината на стената, в крайната ограничена зона;
fcd e изчислителната натискова якост на бетона.



Коефициентът на армиране на вертикалната армировка в стеблото на стената ρv e:

;04,0
2

002,0
0

1, ≤=≤ sv
v bs

A
ρ

където Asv,1 e площ на напречното сечение на един от вертикалните пръти в средната зона
на стената (стеблото);

sv e разстоянието между вертикалните пръти в стеблото на стената;

0wvbs

Дължината на ограничената крайна зона lc = h0 до осите на външната напречна армиров-
ка се получава:

( ) ( )0035011l

bw0 e широчината на средната зона на стената (стеблото).

( ) ( ).0035,011 ,2,22 ccuuccucuuc xxl εεε −=−=
За нея трябва да се спазва и изискването:

{ }.50,1;15,0maxmin, wwcc blll =≥

БДС ЕN 1998-1 налага ограничение на параметъра αωwd в критичните зони на стени,
проектирани за DCM, както следва:

( ) ;035030 0 ,bbεωνμαω wsy,dvdwd −+≥ φ

ε d e изчислителната стойност на деформацията на опън при провлачане на

където μφ e необходимата минимална стойност на коефициента на дуктилност по кривина в
пластичните стави –

yφ

;12 0 −= RdEd MMqμφ
εsy,d e изчислителната стойност на деформацията на опън при провлачане на

армировъчната стомана. В съответствие с БДС EN1992-1-1/NA, независимо от класа по
дуктилност на армировъчната стомана, може да се приеме: εsy,d = fyd/Es = fyk/230000;

З б фЗа механичния обемен коефициент на ограничаващите стремена ωwd в критичните зони
на стени, проектирани за DCM, трябва да е спазено условието: ωwd ≥ 0,08.



За коефициентът на армиране в критичната зона се спазват изискванията:

( ) 04,0005,0 ≤=≤ wcsLL blAρ
където А e сумарната площ на всички надлъжни пръти разположени в крайната усиленакъдето АsL e сумарната площ на всички надлъжни пръти, разположени в крайната усилена
зона.

Определянето на дължината в план на ограничената крайна зона lc,prov (lc,req) за всяка
стоманобетонна стена се извършва по следната итерационна процедура:стоманобетонна стена се извършва по следната итерационна процедура:

1) Предварително приемане на lc,req

Дължината на ограничената крайна зона се приема минимално допустимата:

{ }.50,1;15,0max, wwreqc bll ≥

При така приетата ограничена крайна зона се конструира армировката в нея като се
спазват конструктивните правила на ЕС8:ру р



За коефициентът на армиране в критичната зона се спазват изискванията:

( )[ ] ( )[ ] 04,0902005,0 ,, ≤+≈−+=≤ wreqcsLwswnomreqcsLL blAbclA φρ
където А e сумарната площ на всички надлъжни пръти разположени в крайната усиленакъдето АsL e сумарната площ на всички надлъжни пръти, разположени в крайната усилена
зона;

cnom = 50 mm e приетото номинално бетонно покритие на надлъжната армировка;

φ = 10 mm e приетия диаметър на стремената в крайната усилена зона.φsw 10 mm e приетия диаметър на стремената в крайната усилена зона.

След което се определят и геометричните характеристики на крайната зона:

– общият брой на надлъжните пръти, обхванати със стремена или напречни връзки n;

– разстоянието между осите на последователно обхванатите със стремена или есове над-
лъжни пръти bi;лъжни пръти bi;

– широчината на ограниченото ядро – b0 = bw – 2cnom + φsw ≈ bw – 90 mm;

– височината на ограниченото ядро се приема: h0 = lc,req.



Определя се механичния коефициент на вертикалната армировка ωv:

;08,01 ≥== ∑ ywdswswywdsw
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където Аsw1 ≥ sw(φsL/50)fyd/fywd e площта на напречното сечение на едно стреме;

sw ≤ min{8φsL; b0; 175 mm} e разстоянието между стремената по височина на стената;

Σlsw e сумата от дължините на напречната армировка в ограниченото ядро (по осови-
те линии).те линии).

Определя се нормализираната изчислителна осова сила vd = NEd/(lwbwfcd).
Определя се механичният коефициент на вертикалната армировка ωv в стеблото:

2 ffAff

където Asv,1 e площта на напречното сечение на един от вертикалните пръти в средната зона
( б )
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на стената (стеблото);
bw0 = bw e широчината на средната зона на стената (стеблото);
sv ≤ min{3bw0; 400 mm} e разстоянието между между вертикалните пръти в стеблото.



Приема се граничната стойност на параметъра αωwd в критичните зони, т.е.:

( ) ( ) ;0350
230000

30
0

lim ,
b
bf

ωνμαω wyk
vdwd −+= φ 230000 0b

където μφ e необходимата минимална стойност на коефициента на дуктилност по кривина в
пластичните стави.

При определянето на дължината на ограничените крайни зони се приема МЕd ≈ МRd.р р д д р р р Еd Rd

Следователно: μφ = 2q0МRd /MЕd – 1 ≈ 2q0 – 1 = 2.3,0 – 1 = 5,0.
Определя се граничната деформация на ограничен бетон εcu2,c при приетата гранична

стойност (αω d)li по формулата:стойност (αωwd)lim по формулата:

( ) .10,00035,0 lim,2 wdccu αω+=ε

Определя се височината на нулевата линия xu = (νd + ωv)lwbw/b0.

След което се получава необходимата дължина на ограничената крайна зона l по фор-След което се получава необходимата дължина на ограничената крайна зона lc,req по фор
мулата: ( ) ( ).0035,011 ,2,22, ccuuccucuureqc xxl εεε −=−=



2) Уточняване на lc,prov
Ако получената стойност е по-голяма от първоначалната, то се приема нова дължина на

ограничената крайна зона lc,prov,1 ≥ lc,req и тя се конструира наново.

Определя се коефициентa на ефективност на ограничението α:
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и механичния коефициент на ограничаващите стремена ωwd:
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Проверява се дали е спазено условието:

( ) ( ) ( ) .0350
230000

30
0

lim ,
b
bf

ωνμαωαω wyk
vdwdwd −+=≤ φ

Определя се граничната деформация на ограничен бетон εcu2,c по формулата:
230000 0b

( ).10,00035,0,2 wdccu αω+=ε

И й l

Височината на нулевата линия xu = (νd + ωv)lwbw/b0 се запазва същата както в предишна-
та стъпка.

Изчислителната дължина на ограничената крайна зона lc,actual,1 се получава по:

( ) ( )ccuuccucuuactualc xxl ,2,221,, 0035,011 εεε −=−=



Ако lc,actual,1 ≤ lc,prov,1, то окончателната дължина на усилената зона се приема lc = lc,prov,1.
3) Окончателно определяне на lc

В й й l ≥В противен случай се приема се нова дължина на ограничената крайна зона lc,prov,2 ≥
lc,actual,1 и процедурата се повтаря докато се получи стойност, която е по-малка от приетата
дължина lc,prov.

Ограничаването на бетона трябва да продължи вертикално до височината на критичната

● Оразмеряване за срязващи сили 

Ограничаването на бетона, трябва да продължи вертикално до височината на критичната
зона hcr, и хоризонтално по продължение на дължината на усилената зона lc,prov.

Изследването на напречните сечения на стените на срязване се извършва в съответствие
с ЕС2, с препоръчаните минимални стойности на ъгъла на наклона θ на натиснатия диагонал,
а именно: θ = 38º в критичната зона и θ = 30º извън критичната зона.

Процедурата за оразмеряване по наклонени сечения за срязващи сили е следната:
1) Определя се максималната носеща способност на натисковите диагонали VRd,max

;272,0 010 να
== ckwwcdwcw flbfzbV ( ) ( ) ;

tgctgtgctgmax, θθθθ +
=

+
=RdV

където αcw = 1,0 e коефициент, който отчита напрегнатото състояние в натисковия пояс;
z ≈ 0 8l e рамото на вътрешните сили (височината на фермата);z ≈ 0,8lw e рамото на вътрешните сили (височината на фермата);

v1 = 0,6 e коефициент за намаление на якостта на напукан от срязване бетон при
изчислително съпротивление на напречната армировка по-малко от 80% от характеристич-
ната стойност на границата на провлачане, т.е. при f d h ≤ 0,8f k h;ната стойност на границата на провлачане, т.е. при fyd,h ≤ 0,8fyk,h;

bw0 = bw e широчината на средната зона на стената (стеблото);
fcd = αcc fck /γc = 0,85.fck /1,50 e изчислителната якост на бетона на натиск.



2) Проверява се сечението дали е достатъчно да поеме действащата меродавна напречна
сила VEd, при приетия наклон на натисковите диагонали θ:

За всяко етажно ниво трябва да е спазено условието:
;max,RdEd VV ≤

където VEd = εVE e действащата напречна сила в разглежданото ниво при сеизмична товарна
комбинация след капацитивната корекция на усилията (ε = 1 5)комбинация след капацитивната корекция на усилията (ε 1,5).

3) Определяне на площта на необходимата напречна армировка Ash,1.

Площта на напречно сечение на един хоризонтален прът при двустранна мрежа в
бстеблото на стената се получава:

;
ctg28,1ctg2 ,,

1,

θθ hykw

Ed
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Ed
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fl
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⎛

където fyd,h = 0,8 fyk,h e изчислителното напрежение в напречната хоризонтална армировка;

Ash,1 e площта на напречното сечение на един прът от хоризонталните мрежи в стеб-
лото на стената;

,, hykwhydreqh ⎠⎝

лото на стената;

sh ≤ 400 mm e разстоянието между хоризонталните пръти по височина на стената.

4) След приемане на диаметър и стъпка на хоризонталната армировка се определя
бносимоспособността на стената на срязване VRd за разглежданото ниво:

( ) .ctg28,1 1, EdykwprovhshRd VflsAV ≥= θ
За коефициентът на армиране за хоризонталната армировка в стеблото се спазват

изискванията:
( ) { } ( ){ }.001,0;5,0max001,0;25,0max204,0 01,01, wvsvvwhshh bsAbsA =≥=≥ ρρ



При определяне на моментите от втори ред се работи с метода, който се основава на
номинална коравина, в съответствие с ЕС2.

● Приблизително определяне на моментите от втори ред

Номиналната стойност на коравина за стройни натиснати елементи с произволно
напречно сечение се получава по формулата:

;sssccdc IEKIEKEI +=

където Ecd = Ecm/γcE = 22[(fck + 8)/10]0,3/1,30 [GPa] e изчислителната стойност на модула на
еластичност за бетона;

e инерционният момент на напречното сечение на бетона;123
wwc lbI =

Es e изчислителната стойност на модула на еластичност на стоманата;
wwc

Is e инерционният момент на площта на армировката относно центъра на тежестта на
бетонното сечение;

KS e коефициент за приноса на армировката;
;

Kc e коефициент за ефектите от напукване, пълзене и други.

Като първа итерация се приема че геометричния коефициент на армиране ρ = A /A ≥ 0 01Като първа итерация се приема, че геометричния коефициент на армиране ρ = As/Ac ≥ 0,01
и следователно коефициентът Ks = 1,0, а Kc се определя по формулата:

( );5,013,0 efcK ϕ+=
където φef e ефективният коефициент на пълзене. При оразмеряване на стоманобетонни
стени може да се приеме φef = 0, тъй като огъващите моменти от първи ред при квази-
постоянна товарна комбинация са пренебрежимо малки.

Коефициентът β, който зависи от разпределението на моментите от първи и втори ред, за
самостоятелни елементи с постоянно напречно сечение и нормална сила се приема по
формулата – β = π2/9,6 за очертание по парабола на моментите от първи ред.



Пълният изчислителен огъващ момент, включително момента от втори ред, при
направените предпоставки, може да се изрази чрез увеличаване на получените от линейния
анализ огъващи моменти, по формулата:

⎤⎡

където М e огъващият момент от първи ред получен при сеизмична товарна комбинация

( ) Ed
EdB

EdEd M
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MM 00 1
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+==
βη

където М0,Еd e огъващият момент от първи ред, получен при сеизмична товарна комбинация
и след капацитивната корекция на усилията;

NEd e изчислителната стойност на нормалната сила в разглежданото етажно ниво;

N б йNB e натоварване при загуба на устойчивост, основаващо се на номиналната коравина
и определяно по формулата:

( )
.

151 2

2
EI

h
NB

π
=
( )15,1 2hw

● Оразмеряване за нормална сила и огъващ момент 
Изследването на напречните сечения на стените за огъващ момент и нормална сила

(нецентричен натиск) се извършва в съответствие с ЕС2, като задължително се вземе под
внимание и вертикалната армировка в стеблото.

Изчисленията се извършват с помощта на разработена в средата на Microsoft Excel
интеракционна диаграма момент-осова сила (MЕd–NEd). Разработването на тази диаграма е
показано в Приложение 3.

Използваната процедура за направата на интеракционната диаграма е представена на
следващите два слайда.







● Определяне на моментите от втори ред с вече получената вертикална 
армировка в стената

След определянето на носещата надлъжна армировка в стената е възможно и по-точно
определяне на моментите от втори ред.

Определя се геометричният коефициент на армиране ρ = As/Ac, където As е общата площ
на напречното сечение на армировъчните пръти, а Aс = bwlw e площта на бетонното сечение.

Ако ρ ≥ 0,01, то не е необходимо преизчисляването на моментите от втори ред.

Ако 0,01 > ρ ≥ 0,002, то може да се приеме Ks = 1,0, а Kc да се определи по формулата:
( );121 fkkK ϕ+=

където φef = 0 e ефективният коефициент на пълзене;

( );121 efc kkK ϕ+=

201 ckfk = е коефициент, зависещ от класа на бетона;

20,01702 ≤= λcvk е коефициент, зависещ от нормалната сила и стройността;

( ) ( )5,185,0 ckwwEdcdcEdc fblNfANv == е относителната нормална сила;

λ й фλ e стройността на елемента, която се определя по формулата:

( ) ;98,3
32

15,115,10
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w
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====λ

l0 = 1,15hw e ефективната дължина на елемента;
hw e височината на стената от горния край на коравия сутерен до върха.

Определя се коефициента β, силата NB и коефициента η, a оттам и МЕd.

При оразмеряване на стоманобетонни стени с нормални размери на напречното им
сечение се допуска в някои случаи, коефициентът за редукция на огъващия момент η във да
се приеме равен на 1,0 и да не се отчитат стойностите на моментите от втори ред.



● Оразмеряване за срязващи сили в сутерена
Сутеренът на разглежданата сграда е приет корав – тип кутия, съставена от:
– стоманобетонна плоча, действаща като корава диафрагма на нивото на плочата надр фр

сутерена;
– фундаментна плоча на нивото на котата на фундиране;
– сутеренни стени.

Цялата сутеренна конструкция тип кутия, включително и стените под горната плоча на
сутерена се проектират така, че да останат еластични при сеизмичната изчислителна
ситуация.

Дуктилните стени се проектират така, че да развиват пластични стави на нивото над
коравия сутерен.

За целта цялата височина на стените в сутерена се оразмерява за срязване, като се
бприема че стената развива своята завишена носеща способност на огъване.

Приема се, че под плочата над сутерена действащия огъващ момент е γRdMRd, където MRd
e носимоспособността на стената на огъване получена от интеракционната диаграма за

ф 1 1

Оразмеряването на хоризонталната армировка в сутерена за фиктивната срязваща сила

съответната стена в нивото над коравия сутерен, а коефициентът γRd = 1,1 за клас по
дуктилност DCM, а на нивото на фундамента плоча моментът е равен на нула.

р р р р р у р ф р щ
Vb = γRdMRd/hb, където hb е височината на коравия сутерен, е аналогично на получаването на
хоризонталната армировка от нивото над коравия сутерен до върха на стената.

Обикновено поради големите стойности на тези напречни сили в сутеренното ниво сеОбикновено поради големите стойности на тези напречни сили в сутеренното ниво се
налага увеличаване на широчината на стените и на класа на бетона.





● Закотвяне и снаждане на армировката
За закотвянето и снаждането на армировката се спазват изискванията на ЕС2, както и

допълнителните изисквания на ЕС8.
Дължината на снаждане и закотвяне на надлъжната армировка отнесена към диаметъра

на армировъчните пръти, в зависимост от класа на бетона може да се отчете от таблицата:

ММинималната дължина на снаждане на армировъчните пръти се получава по:
{ };mm200;15;3,0max ,6min,0 srqdbll φα=

където α6 = 1,5 при снаждане на всички пръти в едно и също сечение;

За необходимата площ на един клон от напречната армировка в зоната на снаждане на

φs e e диаметърът на снажданата надлъжна армировка φsL или φsv;

( ) ( ).25,24, ctdydsrqdb ffl φ=
За необходимата площ на един клон от напречната армировка в зоната на снаждане на

надлъжните пръти, в ЕС8, е дадено допълнително изискване:
( ) ( );501, ywdydsLwsw /ff/sA φ≥

а за разстоянието между стремената в тази зона трябва да бъде спазено:
( ).mm100;4min ww bs ≤

При пръти, снаждани чрез препокриване и постоянно натоварени на натиск, един прът отр р р р р р р
напречната армировка се позиционира на разстояние 4φs след снаждането.








