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УВОД: Актуалност на проблема 

Възстановяването, усилването и реконструкцията на носещите стоманобетонни 
конструкции е проблем, чиято актуалност в днешно време нараства. 

Възстановяването/усилването  на  сгради  може  да  бъде  продиктувано  от 
множество  причини,  като  например  такива,  свързани  със  сигурността  и 
експлоатационната  им  годност,  появата  на  повреди,  дефекти  или  аварии  в  отделни 
конструктивни  елементи  и  др.  Би  могло  да  се  налага  поради  необходимост  от 
извършване на преустройство, смяна на предназначението, надграждане или смяна на 
технологично оборудване или инсталации, както и от неправилна или продължителна 
експлоатация, недостатъчна поддръжка. 

Повечето  интервенции,  които  се  предвиждат  по  отношение  на  усилване  на 
конструкциите са често скъпи или трудно изпълними. Целта на дисертационния труд е 
да  се  разгледат  възможностите  за  възстановяване  и  усилване  на  носещи 
стоманобетонни конструкции с помощта на външно предварително напрягане, като се 
прилагат  съвременни  конструктивни  и  технологични  решения  и модерни материали. 
Една от положителните страни на този вариант е, че не изисква агресивни и необратими 
интервенции  върху  съществуващата  конструкция.  Други  плюсове  са  възможността  за 
свободен  достъп  до  елементите,  това  че  не  се  налага  промяна  на  размерите  на 
напречните  сечения,  лесния  контрол  на  изпълняваните  мероприятия  по  усилваните 
елементи,  възможностите  за  подмяна  или  допълнително  увеличение  на  усилващата 
армировка във времето и др. От друга страна конструктивните и технологични решения 
на такъв тип усилвания търпят значително развитие, свързано с прилагането на модерни 
материали и технологии.  

Принципът на работата на елементите с външна напрегната армировка е подобен 
на работата на греди с армировка, без сцепление с бетона. Натисковите напрежения в 
бетона  вследствие  на  напрягането  противодействат  на  тези  в  опънната  зона  на 
сечението  и  по  този  начин  подобряват  цялостната  работа  на  елемента.  Точното 
определяне  на  носимоспособността  на  гредите  с  външна  напрегната  армировка  е 
сложна задача. Силата в напрягащата армировка в крайно гранично състояние трябва да 
се определи в зависимост от деформирането на гредата. 

Съществуващите  методики  за  оразмеряване  и  модели  за  изследване 
поведението  на  такива  конструкции  в  различни  страни,  свързани  с  конкретни 
технологични и конструктивни решения, съдържат много неизяснени положения и дават 
разнородни  резултати,  които  в  повечето  случаи  са  и  в  противоречие  с  наличните 
експериментални данни. В нашата страна обемът на експерименталните изследвания в 
тази  област  е  незначителен.  От  друга  страна  липсват  и  нормативни  документи  и 
методически указания, които могат да бъдат ползвани от проектантите при изчисляване 
усилването на такива конструктивни елементи. 

Целта  на  дисертационния  труд  е  чрез  вариране  на  основни  параметри  на 
усилващата  система  с  външно  напрегната  армировка  да  се  получи  информация  за 
поведението на елементите чрез провеждане на лабораторни експерименти. Третият 
етап  на  изследването  е  изготвянето  на  опростен  изчислителен  модел,  който  да  се 
верифицира с получените експериментални резултати. Този опростен модел може да 
послужи  в  проектантската  практика  за  предварително  изчисляване  на  подобен  род 
елементи и първоначално приемане на основните параметри на усилващата система.  
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ГЛАВА 1. Анализ на основните проблеми в поведението на 
външно напрегнатите стоманобетонни греди, натоварени 

на огъване  

1.1 Общи положения 

Външното  напрягане  е  техника,  която  се  използва  още  от  1950г.  То  е  еднакво 
ефективно за повишаване на носимоспособността на елемента както на огъване, така и 
на срязване. Идеята на  напрягането е в зоните, в които се очаква да се появят големи 
опънни  напрежения  при  експлоатация,  да  се  „вкарат“  допълнителни  натискови 
напрежения, като по този начин се подобри цялостната работа на елемента. Външното 
напрягане може  да  се  дефинира  като  напрягане  на  армировка,  свързана  с  елемента 
единствено чрез девиатори и закотвящи устройства, извън неговото сечение. 

Напрягането  се  използва  за  увеличаване  на  носещата  способност  на  греди  и 
плочи.  Конструирането  на  девиаторите  и  закотвящите  приспособления  е  сложно,  но 
външното напрягане е практично, тъй като повишава носимоспособността на срязване и 
огъване на елемента, без да се увеличават размерите на напречното му сечение, както 
и  теглото  му.  Също  така  значително  се  намалява  пукнатинообразуването,  както  и 
широчината на пукнатините, като в повечето случаи те биват напълно отстранени.  

За напрягането могат да бъдат използвани стандартни кабели или високоякостни 
стоманени  пръти,  поставени  извън  сечението.  Кабелите  се  свързват  със  сечението  в 
местата на закотвяне, които в повечето случаи се намират в краищата на елементите. 
Закотвящите  приспособления  могат  да  бъдат  стоманени,  захванати  с  болтове  или 
дюбели  за  елемента,  или  монолитни  бетонови  блокове.  Външната  напрегната 
армировка трудно се конструира като криволинейна, а праволинейната армировка води 
до  неприятни  ефекти  в  усилвания  елемент.  Затова  в  тези  случаи  се  използват 
отклоняващи приспособления (девиатори), чрез които се променя вида на диаграмата 
на огъващите моменти от силата от предварително напрягане. Получената диаграма е 
почти огледална на диаграмата на огъващите моменти от външното натоварване. 

Усилване  може  да  се  наложи  поради  промяна  на  конструктивната  схема, 
добавяне  на  нови  елементи,  поради  нужда  от  локална  или  цялостна  промяна  на 
повредени елементи,   поради архитектурни промени или смяна на предназначението 
на сградата. Може да бъде избран един метод или комбинация от повече. Изборът на 
метод за възстановяване/усилване не трябва да бъде произволен или случаен, а трябва 
да  се  направи  аргументирано,  според  особеностите  на  конструкцията.  Процесът  на 
избор  на  метод  започва  с  определяне  на  набор  от  възможности  за 
възстановяване/усилване  на  разглежданата  конструкция,  които  отговарят  на 
регистрираните  повреди  и  дефекти.  Методите  трябва  да  са  лесно  осъществими  в 
техническо и социално‐икономическо отношение. Трябва да е осигурена съвместната 
работа на усилването със съществуващата конструкция. 

Различните методи за усилване на конструкцията могат да доведе до промяна на 
външния вид на конструкцията и по този начин да се промени цялостната й коравина 
или носимоспособност.  

Външното  напрягане  е  доказано  ефективно,  както  за  нови  сгради,  така  и  за 
усилване на конструкции. Могат да бъдат посочени следните предимства на метода: 
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 Чисто решение, инсталация без прах и отломки; екологично и без много 
мокри процеси; 

 Бързо  решение  (в  рамките  на  дни),  което  може  да  се  изпълни  без 
прекъсване на технологичния процес; 

 Усилването може да стане без намаляване на пространството необходимо 
за  производствени  операции  и  е  подходящ  вариант  за  мостовото 
строителство,  поради  наличието  на  голяма  светла  височина  под 
мостовете; 

 Значително увеличаване на носимоспособността; 

 Елегантно, естетично и устойчиво решение; 

 Отстраняване на дефектите в конструкцията; 

 Не  е  необходимо  отстраняването  на  съществуващите  елементи  и 
подмяната им с нови такива; 

 Невисока цена на системата; 

 Напрягащата  армировка  е  по‐удобна  за  наблюдение  по  време  и  след 
поставянето й.  Възможно е лесно да бъде отстранена  и заменена ако  се 
налага; 

 Загубите от триене са значително намалени, поради факта, че армировката 
има контакт с елемента само в зоните на закотвяне и при девиаторите; 

 Процесите  бетониране  и  напрягане  са  независими  и  влиянието  на 
техническата  правоспособност  на  изпълнителите  върху  качеството  на 
изпълнение е минимално; 

Както  и  всяка  друга  система  на  усилване,  външното  напрягане  има  и  своите 
недостатъци: 

 Поради факта, че е по‐достъпна, външната армировка  е също така и по‐
чувствителна към атмосферните условия; 

 Чувствителна е към вибрации и затова свободната й дължина трябва да 
бъде ограничена; 

 Девиаторите  и  закотвящите  приспособления  трябва  да  бъдат 
конструирани,  така че да могат да поемат всички напречни и надлъжни 
сили; 

 В крайно гранично състояние, разрушението може да настъпи внезапно; 

 Тъй като кабелите са извън сечението, анализът и дизайнът на гредите е 
по‐сложен.  

Има различни  схеми  за  усилването  с  помощта на  външно напрегната  система. 
Една  от  основните  разлики  при  избора  на  система  е  дали  ще  бъдат  използвани 
отклоняващи приспособления или не.  

На   Фигура 1.1 е показан случай, при който връзката между бетона и външната 
напрегната армировка е само в краищата на гредата. Между двете точки напрягащата 
армировка  се деформира независимо от  самата  греда. Проявяват  се  така наречените 
ефекти от втори ред, което довежда до намаляване на напрягащата сила, а  оттам и на  
носимоспособността на елемента. 
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Фигура 1.1 Напрягане на греда с права армировка [1] 

 
Фигура  1.2  Греда  напрегната  с  обтегачи,  с  различна 
височина на отклоняващите приспособления 

За  да  се  намалят  ефектите  от  втори  рeд  трябва  да  се  използват  отклоняващи 
приспособления. На Фигура 1.2 са показани два варианта на усилване  ‐ с малък и с голям 
ексцентрицитет на външната армировка спрямо елемента. Също така с намаляването на 
свободната  дължина  на  прътите  външна  армировка  се  ограничават  вибрациите  по 
дължината й. С цел да се предпази както армировката, така и защитните й покрития от 
корозия, се препоръчва да се спазват изисквания за минимален радиус на огъване. С цел 
избягване на ефектите от втори ред, причинени от деформирането на гредата, между 
точките,  в  които  кабелите  са  фиксирани,  се  препоръчва  ограничаване  на  това 
разстояние. 

Ако  не  се  използват  девиатори,  ефектите  от  втори  рeд,  дължащи  се  на 
променливия ексцентрицитет между кабела и осовата линия на греда, ще доведат до 
намаляване  на  носимоспособността  на  гредата.  Използването  на  девиатори  може 
значително да намали този ефект.  

Проведени  са различни изследвания  за  влиянието на броят на девиаторите  за 
усилвания  елемент.  Например  чрез  експериментални  изследвания  Tan  достига  до 
извод, че при [2] L/e<20 ( Фигура 1.1 и Фигура 1.2) поне един девиатор трябва да бъде 
използван в средното сечение на гредата. При L/e>20, са необходими две или повече 
отклонителни  приспособления,  с  цел  да  се  елиминират  ефектите  от  втори  рeд.  В 
посоченото  отношение  с  L  е  означен  отвора  на  гредата,  a  с  e    разстоянието  между 
централната ос на обтегача и нулевата линия на усилвания елемент. 

Изследване, направено от Matupayont [3], разглежда поведението на елементи с 
външна  напрегната  армировка  и  по‐конкретно  загубите  на  ексцентрицитет  при 
напрягане.  Изводите, които са направени са: 

 Носимоспособността  на  стоманобетонни  греди  с  напрягаща  армировка  имаща 
сцепление с бетона, е по‐голяма от  тази при външно напрегнатите елементи с 
голямо разстояние между отклонителните приспособления. 

 При правилно подбрано разстояние между отклонителните устройства, ефектите 
от втори ред могат да бъдат почти напълно елиминирани. 

При  използването  на  отклонителни  приспособления  също  трябва  да  се  следят 
различни фактори. Колкото по‐голям е ексцентрицитетът между напрягащата армировка 
и центъра на тежестта на елемента, толкова по‐голям ще е обратният огъващ момент, 
който се получава в сечението. Следователно и елементът ще е в състояние да поеме по‐
големи  външни  натоварвания.  За  целта  помещението,  в  което  се  намира  елементът, 
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който ще бъде усилван, трябва да е с достатъчна светла височина. Също така усилваният 
елемент трябва да има достатъчна носимоспособност в натисковата зона, за да може да 
поеме обратния огъващ момент от шпренгелната система. 

1.2 Варианти на реализирани усилвания с външна напрегната армировка 

Напрягането  е  често  използван  метод  за  усилване  в  производствени  сгради. 
Пример за  това е показан на   Фигура 1.3, където е показано усилване на подкранова 
греда.  

Най‐често  усилването  чрез  външно  предварително  напрягане  се  ползва  при 
мостовото  строителство.  Поради  наличието  на  голяма  светла  височина  и  свободна 
височина  под  мостовете,  то  е  лесно  за  изпълнение  и  значително  може  да  подобри 
поведението на елементите. Пример за това е конструкцията показана на Фигура 1.4. 
Системата за външно напрягане е използвана за усилването на показаната конструкция 
и подобряване работата на елемента на огъване.  

 
Фигура 1.3 Схема на усилване на подкранова греда [4] 

 
Фигура  1.4 Моста  Pont  Neuf  усилен  чрез шпренгелна 
система 

1.3 Поведение на предварително напрегнати елементи, подложени на огъване 

Целта  на  усилването  чрез  предварителното  напрягане  е  създаването  на 
натискови  напрежения  в  бетона,  които  да  превишават  или  съществено  редуцират 
опънните напрежения, предизвикани от експлоатационното натоварване.  

За греди напрягането е ефективно, ако армировката е максимално отдалечена от 
центъра на тежестта на напречното сечение. По този начин се получава принципът на 
„обратното огъване”. 

В зависимост от вида на моментовата диаграма от външните товарни въздействия 
и търсения ефект, се избира разположението на напрягащите кабели. Предварителното 
напрягане, има най‐голям ефект при елементи, подложени на огъване. Ако в една проста 
греда напрягащата  армировка  се  разположи по  тежестната  й  ос,  от  предварителното 
напрягане ще се получат равномерни натискови напрежения по височина на напречното 
сечение.  Като  се  сумират  тези  напрежения  с  напреженията  от  товарите  в 
експлоатационно състояние, може да се постигнат желаните благоприятни напрежения 
за  долния  ръб  на  напречното  сечение.  Очевидно  е  обаче,  че  в  горния  ръб  при 
максималния момент ще се получат много големи натискови напрежения. 

За да се получи по‐добър ефект от предварителното напрягане по отношение на 
нормалните  напрежения,  целесъобразно  е  напрягащата  армировка  да  се  разположи 
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нецентрично  под  оста  на  гредата.  За  да  се  получат  благоприятни  окончателни 
напрежения,  трябва  предварително  да  се  изчислят  напреженията  от  товарите  в 
експлоатационното състояние и в зависимост от големината им да се избере големината 
на напрягащата сила и необходимият ексцентрицитет. 

За  греди  с  по‐големи  подпорни  разстояние  благоприятен  ефект  от 
предварителното напрягане трябва да се търси не само по отношение на нормалните 
напрежения, но и по отношение на главните опънни напрежения от експлоатационни 
товари.  Това  се  постига  с  криволинейно  очертание  на  напрягащата  армировка.  Това 
довежда до значително намаляване на главните опънни напрежения.  

Съществено  значение  имат  и  загубите  на  напрягащата  сила.  Първоначално 
създаденото предварително напрежение в елементите намалява с течение на времето 
вследствие  на  възникналите  по  различни  причини  скъсявания  в  армировката  след 
закотвянето  й.  При  първоначални  изчисления  е  по‐резонно  да  се  определи 
приблизителна големина на загубите на напрягаща сила.  

Загубите на напрягащата сила при усилване на елементи се определят по същия 
начин, по който и загубите в нови елементи. Разликата е, че процесите на съсъхване и 
пълзене в бетона вече би  трябвало да са приключили и съответно да не се отчитат в 
изчисленията. 

1.4 Определяне  на  носимоспособността  на  предварително  напрегната  греда, 

подложена на огъване 

Носещата  способност на една предварително напрегната  греда,  с правоъгълно 
напречно сечение, в крайно гранично състояние може да бъде изчислена по формулата, 
като се прави сума моменти за центъра на тежестта на натисковата зона:  

, 	 	 	 ,																							 1. 1  

Където: 

   ‐ разстоянието от най‐силно натиснатия ръб на бетонното сечение до центъра 
на тежестта на натисковата зона в крайно гранично състояние; 

 –площта на напречното сечение на напрягащата армировка; 

 – изчислителната якост на стоманата за напрягащата армировка; 

 ‐ изчислителната якост нa армировъчната стомана; 

 – разстоянието от центъра на тежестта на опънната армировка до най‐силно 
натиснатия ръб на бетоновото сечение; 

  –  разстоянието  от  центъра  на  тежестта  на  натисковата  армировка  до  най‐
силно натиснатия ръб на бетоновото сечение; 

,   – разстоянието от центъра на тежестта на напрягащата армировка до най‐

силно натиснатия ръб на бетоновото сечение, преди действието на външния товар; 

, –  разстоянието  от  центъра  на  тежестта  на  напрягащата  армировка  до  най‐

силно  натиснатия  ръб  на  бетоновото  сечение,  след  деформиране  на  елемента 
вследствие на действието на външния товар; 

;    –  площта  на  напречното  сечение  съответно  на  долната  и  горната 
обикновени армировки. 

Определянето на напреженията и деформациите в подобен елемент са показани 
графично на Фигура 1.5 
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Фигура  1.5  Напрегнато  и  деформирано  състояние  на  пълно  напрегнат  стоманобетонен  елемент  с 

правоъгълно напречно сечение и напрягаща армировка без сцепление с бетона, подложен на огъване 

Следователно за да се определи носимоспособността на такъв елемент в крайно 
гранично състояние е необходимо да се определи реалното напрежение в напрягащата 
армировка    с  отчитане  на  всички  проявили  се  загуби  и  деформацията  на  самият 

елемент от действащото външно натоварване. 

1.5 Определяне на напрежението във външната напрягаща армировка 

При определянето на напреженията в напрягащата армировка без сцепление с 
бетона или в прираста на тези напрежения, в крайни гранични състояния има различни 
подходи и голямо разнообразие. 

Най‐консервативния резултат се получава в случая, когато в напрягащите пръти 
изобщо не  се отчита  увеличението на напреженията  за  крайно  гранично  състояние и 
силата в нея се определи чрез зависимостта: 

, , ,																																																																																																																	 1. 2  

където: 

,  е напрежението в напрягащата армировка, без сцепление с бетона, след 

отчитане на всички загуби от предварителното напрягане; 

 е площта на напречното сечение на напрягащата армировка. 

При  използването  на  такъв  подход  се  недооценява  действащото  гранично 
натоварване  и  се  получава  значително  по‐голяма  площ  на  напречното  сечение  на 
армировката от необходимото. 

Определянето на реалните или близки до тях напрежения в напрягащите пръти, 
въз основа на относителните деформации на конструктивния елемент, позволява да се 
извършат по‐точни оразмерителни проверки и да се  заложи по‐малко консервативно 
количество  напрягаща  армировка.  Това  е  особено  важно  в  случаите,  когато  в 
разглеждания елемент основното количество армировка има сцепление с бетон и когато 
първоначалните напрежения в напрягащите пръти са близки до условната граница на 
провлачване. 

Това може да бъде илюстрирано с представената диаграма на Фигура 1.6. [5][6]. 
На  вертикалната  ос  на  графиката  е  показано  отношението  на  сумарното  усилие  в 
опънната  зона  на  конструктивен  елемент,  подложен  на  огъване,  към  сумата  от 
равнодействащата  на  усилията  в  обикновената  армировка,  която  е  със  сцепление  с 
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бетона  и  равнодействащата  в  напрягащата  армировка  без  сцепление  с  бетона.  На 
хоризонталната ос е отношението на усилието, поемано от напрягащата армировка без 
сцепление  с  бетона  към  сумата  от  равнодействащата  на  усилията  в  обикновената  и 
напрягащата армировки. 

 
Фигура 1.6 Зависимост на относителното усилие в опънната зона от  частта, поемана от напрягашата 
армировка [5][6] 

Усилието  в  опънната  зона  на  напрегнатия  елемент  в  гранично  състояние  , 
включва  три  компоненти:  силата,  съответстваща  на  достигане  на  границата  на 
провлачване  за  обикновената  ненапрягаща  армировка  ,  началната  сила    в 
напрягащата  армировка  без  сцепление  с  бетона  и  увеличението  на  силата  ∆ , 

причинено  от  удължението  на  напрягащата  армировка  от  деформацията  на  гредата, 
вследствие действащите външни товари. 

Както се вижда и от Фигура 1.6, точността в определянето на деформациите на 
конструктивния  елемент,  чрез  които  впоследствие  се  определя  и  удължението  в 
напрегната  армировка без  сцепление  с  бетона,  има особено  значение  за  елементи  с 
малко  количество  обикновена  армировка.  И  обратно,  за  конструктивни  елементи,  в 
които основното количество е ненапрегната армировка, дори неточното определяне на 

p , може да обезпечи достатъчно точни гранични усилия и количество на напрягащата 

армировка  pA . 

Окончателната стойност на напреженията в напрягащата армировка се получава 
като  към  напрежението  в  армировката  се  добавят  и  тези,  получени  вследствие  на 
удължението ѝ: 

, ∆ ,                											 1. 3  

Практически всички проведени изследвания, дадени в техническата литература, 
са  свързани  с  по‐точно  определяне  стойността  на  напрежението ∆   в  напрягащата 

армировка без  сцепление  с  бетона  в  крайно  гранично  състояние.  Въз основа на  тези 
изследвания  са  предложени  и  съответни  методики,  част  от  които  са  приложени 
впоследствие в различни нормативни документи. 
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1.6 Методики за определяне на увеличението на напрягащата сила в нормативните 

документи на различни страни 

 Еврокод 2 (БДС EN 1992‐1‐1) [7]  

Съгласно Еврокод 2, за елементи с напрягаща армировка, която постоянно е без 
сцепление с бетона, когато се изчислява увеличението на напрежението в напрягащата 
армировка, е необходимо да се вземе под внимание деформирането на целия елемент. 
В Еврокод 2 прирастът в напрежения   е означен като ∆σ , . При липса на подробно 

изчисление може да се приеме, че увеличаването на напрежението в крайното гранично 
състояние ∆σ ,  съгласно БДС EN1992‐1‐1/NA е 100 MPa, което е и препоръчителната 
стойност на Еврокод 2. Това е доста консервативно приемане.  Трябва да се обърне по‐
специално  внимание  в  случаите  когато  напрягащият  момент  не  следва  моментовата 
диаграма или армировката минава през натисковата зона на бетона или ако има малък 
ексцентрицитет  между  центъра  на  тежестта  на  бетоновото  сечение  и  този  на 
напрягащата армировка. Тогава при приемане на прираст от порядъка на 100 MPa може 
да се надвиши условната граница на провлачване.  

 Американските норми ACI 318‐14 [8] 

В американските норми са дадени формули за директно определяне на реалните 
напрежения  в  напрягащата  армировка,  която  е  без  сцепление  с  бетона,  които  са  в 
зависимост от отношението на отвора на гредата към нейната полезна височина  / . 
При греди с отношение   / 35 напрежението в МРа за напрягащата армировка, без 
сцепление с бетона се приема: 

		
70 /100

420 																																																																																				 1. 4  

А при  / 35: 

	
70 /300

210 																																																																																						 1. 5  

където: 

	е якостта на натиск на бетона на 28 ден (според ACI 318‐14 [9]); 
		е якостта при достигане на условната граница на провлачване; 
 е отношението на площта на напрягащата армировка към разстоянието между 

най‐натиснатата точка на елемента и центъра на тежестта на напрягащата армировка. 

Очевидно, че уравнения (1.4) и (1.5), предлагани от ACI 318‐14, могат да обезпечат 
прираст в напреженията за крайно гранично състояние в границите от 70 до 420 MPa, 
което  може  да  се  счита  както  и  като  опасен,  така  и  като  консервативен  резултат  в 
сравнение с Европейските норми. 

1.7 Други методики 

В специализираната  техническа литература има и други формули, базирани на 
проведените от различни автори експериментални изследвания, които отчитат различни 
фактори, влияещи върху големината на напреженията в напрягащата без сцепление с 
бетона армировка. Някои от тези фактори са: 
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 отношение на отвор към полезна височина с отчитане типа на натоварването; 

 местоположение на нулевата линия на сечението; 

 коефициент  на  армиране  за  обикновената  армировка,  която  има  сцепление  с 
бетона; 

 коефициент  на  армиране  за  напрягащата  армировка,  която  е  без  сцепление  с 
бетона; 

 отношение  на  деформациите  на  армировката  със  сцепление  към  тези  на 
армировката без сцепление на бетона; 

 дължина  на  пластичната  става,  която  се  проявява  в  етапа  от  провлачване  на 
ненапрегнатата армировка до разрушаване на бетона в критичното сечение; 

 ексцентрицитет на напрягащата армировка; 

 влияние на ефектите от втори ред при деформирането на елемента; 

 разстояние  между  отклоняващите  приспособления  (девиаторите)  на 
напрягащата армировка; 

 стойност на максималното провисване. 

През 1991 Antoine E. Naaman и Fadi M. Alkhairi [10][11] разработват изчислителна 
методика,  при  която  нарастването  на  деформациите  при  елементи,  при  които 
армировката  е  постоянно  без  сцепление  с  бетона,  се  изчислява  на  базата  на 
нарастването на деформациите при елементи  с армировка със сцепление. Изведени са 
формули както и за напукано сечение, така и за различните случаи на натоварване.  

На база на вече направените разработки на Naaman [12], през 1995 Mutsuyoshi 
[13],  [14],  [15]  прави  своите  разработки  по  темата  и  достига  до  формули,  където  са 
отчетени и ефектите от втори род. 

Американските норми са базирани на подхода, разработен от Pannell  [16].  Той 
започва  изследвания  на  напрежението  в  армировката  на  база  на  = 0/ ,  където  x  е 
разстоянието от нулевата линия до най‐силно натиснатото бетонно влакно в напречното 
сечение, а  0  е дължината на напуканата зона. 

Един  от  учените  с  най‐много  разработки  по  темата  е Mohamed  H.  Harajli  [17]. 
Неговата  експериментална  работа  от  1993  г.  включва  изпитване  на  16  образеца  с 
правоъгълно сечение и статическа схема греда на две опори. Половината от образците 
са  били  напрегнати  с  права,  а  другата  половина  с  криволинейна  армировка.  След 
обработка  на  получените  резултатите,  той  предлага  съответните  формули  за 
напрежението и деформациите в напрягащата армировка.  

При следващата експериментална постановка на Mohamed H. Harajli [18], всички 
образци  са  с  еднаква дължина и  размери.  За  да  симулира действителната  работа  на 
стоманобетонен елемент, подложен на огъване, имащ нужда от усилване, елементите 
са  подложени  на  циклично  натоварване.  Подлагането  на  опитните  образци  на 
вибрационно  натоварване    моделира,  по  отношение  на  пукнатини  и  деформации, 
дълготрайното поведение на елементи с дълъг експлоатационен период. По този начин 
се получават деформации от умора в елементите.  

Деформациите  дължащи  се  на  външния  товар  значително  намаляват  при 
прилагане на напрягащата сила. В първия етап на натоварването, огъвателната коравина 
на неусилените образци е много близка до тази при прилагане на външното напрягане. 
Колкото  по‐широки  стават  пукнатините,  толкова    повече  се  забелязва  намаляване  на 
коравината на елементите, докато не се стигне до момент, когато армировката започва 
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да  провлачва.  Разрушението  при  всички  елементи  се  получава  в  една  от  точките  на 
предаване на външната сила.  

Harajli отбелязва, че въпреки появата на големи наклонени пукнатини в областта 
на опорите, нито един от елементите не се разрушава вследствие срязване. 

Напреженията  във  външната  армировка  в  крайно  гранично  състояние  са  под 
границата на провлачване на използваната армировъчна стомана. В конкретния случай 
удължението на  напрягащата  армировка и  съответно  увеличението  на  напрежението 
вследствие на това удължение е пропорционално на провисването в средата на отвора. 

Той изказва и съмнение във възможността да се използват едни и същи формули 
за усилени и ново изпълнявани елементи с външно напрягане. На база  изследванията, 
се  достига  до  извода,  че  видът  и  количеството  на  напрегнатата  опънна  армировката 
дават сериозно отражение на резултатите и трябва да се отдели повече внимание на 
напрегнатото й състояние. 

В  следващите  си  разработки  Harajli  продължава  да  прави  различни  опити, 
свързани с предварително напрегнатите елементи. Като във всеки един следващ опит, 
той разглежда различни променливи и  съответно извежда подобрени формули,  чрез 
които  числено може да  се  получи напрежението  в  армировката.  Едно от  последните  
предложения,  които  той  дава  за  определяне  на  напрежението  в  напрягащата 
армировка,  е  базирано  на  пряката  връзка  между  дължината  на  пластичната  зона  и 
напрежението в стоманата. 

При подхода, използван от  Lin  [19], напрегнатата армировка  се избира  така че  
моментовата  диаграма  от  предварителното  напрягане  да  следва  тази  от  външните 
натоварвания.  Например  при  проста  греда  с  една  концентрирана  сила  се  използва 
армировка  с  едно  отклонително  приспособление.  В  случая  на  греди,  които  са 
натоварени с две концентрирани сили,  те трябва да бъдат усилвани с шпренгел с два 
девиатора. 

 Греда с една концентрирана сила: 

∆ 4 ∗ 4 2 1
,																																																																				 1. 6  

 Греда с две концентрирани сили: 

∆ 2 ∗ 2 2 1
,																																																																				 1. 7  

където: 

 – разстояние до най‐близката опора; 
/  

 и  ‐  височината на натисковата зона преди и след усилването; 
  –  разстояние  от  центъра  на  тежестта  на  гредата  до  центъра  на  тежестта  на 

напрягащата армировка; 
  –  разстояние  от  горен  ръб  на  на  стоманобетоновия  елемент  до  центъра  на 

тежестта на гредата преди появата на пукнатини. 
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В  дадените  по‐горе  уравнения  първата  част  държи  сметка  за  увеличението  на 
напрягащата  сила  вследствие  от  удължението  на  армировката,  а  втората  идва  от 
увеличението на натисковата зона при деформиране на елемента. 

Увеличението в напрягащата  сила може да бъде изчислено и  като  се използва 
само първата част от уравнението. Тази стойност е по‐консервативна при изчисляването 
на носимоспособността на елемента. При използване на опростения метод се получават 
следните две уравнения: 

 Греда с една концентрирана сила – опростен метод: 

∆ 4 ∗ ,																																																																																																													 1. 8  

 Греда с две концентрирани сили– опростен метод: 

∆ 2 ∗ ,																																																																																																													 1. 9  

Това  обобщение  на  числено  получените  напрежения    на  армировка  без 

сцепление  с  бетона  в  крайно  гранично  състояние  показва,  че  повечето  числени 
уравнения дават резултати с известна сигурност. Трябва да се отбележи, че резултатите 
и изчислителните модели могат да се подобрят, като се отчетат и други променливи, 
които влияят на стойността на   в най‐голяма степен. Също така трябва да се отчете и 

влиянието на ненапрегнатата армировка върху разпределението на пукнатините и върху 
дължината на зоната на пластифициране в крайно гранично състояние. Тези параметри 
имат  нужда  от  допълнително  изследване  и  чрез  тях  ще  бъдат  изготвени  по‐точни 
числени  модели.  В  изчислителната  част  на  дисертационния  труд    е  използвана 
методиката  на  Lin  и  в  експерименталната  част  е  отчитано  точно  увеличаването  на 
напрежението в ПНА и е направено сравнение с получените резултати. 

1.8 Системи за усилване чрез напрегнати FRP 

Предварителното напрягане на високоякостни материали е ефективен начин те 
да  бъдат  използвани  за  усилване  на  конструкциите.  Употребата  на  външно  залепени 
CFRP ламели представлява една прецизна и авангардна технология за усилване.  Тази 
тема  не  е  обхваната  в  дисертационния  труд,  но  е  една  добра  насока  за  бъдеща 
изследователска работа. 

ГЛАВА 2. Цели и задачи на дисертационния труд  

От направения преглед на идентифицираните методики  за оразмеряване, както 
и  проведените  редица  експериментални  изследвания  е  установено,  че  всички  те  са 
свързани в  голяма или по‐малка  степен  с  условности,  като не отчитат в пълна  степен 
особеностите  на  деформирането  на  елементи  с  напрягаща  армировка,  нямаща 
сцепление  с  бетона.  Необходимо  е  подбирането  на  методика,  която  по‐точно  да 
определя реалното напрежение в тази армировка, тъй като то се явява изключително 
важно  за  носещата  способност  на  тези  елементи.  Тези  резултати  е  необходимо  в 
значителна  степен да  съответстват на получените от  експерименталните изследвания 
резултати.  Ограничено  количество  са  както  експерименталните  изследвания,  така  и 
предложените  методики  за  изчисляване  на  конструкции  със  смесено  армиране,  при 
които част от армировката има сцепление с бетона. 
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Целта  на  дисертационния  труд  е  да  се  направи  оценка  на  възможността  за 
усилване на стоманобетонни гредови елементи с външна напрегната армировка, която 
няма сцепление с бетона.  

Задачите, които се поставят пред дисертационния труд, са:  

1) Да  се  направи  анализ  и  оценка  на  експерименти,  изследвания  и 
използваните методики в различни държави по темата; 

2) Да  се  подготви  експеримент  за  усилването  на    стоманобетонни  греди  с 
външна напрегната армировка и да се изследва поведението им, с измерване 
на реалните напрежения в усилващата армировка; 

3) Да се обработят и анализират получените от натурното изпитване резултати 
и да се обобщи ефекта от усилване върху поведението на елемента; 

4) Да се дадат насоки за правилния избор на параметрите на усилваща система 
с напрегната армировка ; 

5) Да  се изготвят  авторски детайли  за  захващане на обтегача  към усилваната 
греда и за отклонителни приспособления; 

6) Да  са  даде  оценка  на  влиянието  на  различните  параметри  на  усилване  с 
външна напрегната шпренгелна система – увеличаване на ексцентрицитета, 
местоположение  на  закотвящите  приспособления,  разстояние  между 
отклонителните приспособления и ; 

7) Да  се  изготви  опростен  изчислителен  инженерен  модел,  който  да  се 
верифицира включително и чрез резултатите от проведените експерименти, 
който да послужи на проектантската практиката за първоначално определяне 
на параметрите на усилващата система. 

ГЛАВА 3. Mетодика на изследването и теоретичен анализ на 
усилени стоманобетонни елементи с напрягаща 

армировка. 

3.1 Методика на изследването – теоретико‐експериментално изследване на усилени 

стоманобетонни елементи с напрягаща армировка без сцепление с бетона 

Приложен е комплексен метод за изследване. В същността на метода могат да 
бъдат  очертани  четири  основни  етапа:  първият  ‐  изследвани  са  текстови  материали, 
обвързан  с  проблемите,  свързани  с  усилването  на  гредови  елементи  с  външно 
напрягане;  във  втория  етап  са  представени  числени  резултати  на  база  теоретичния 
анализ  на  елементите;  в  третия  етап  е  подготвено  експериментално изследване и  са 
обработени  и  анализирани  числените  резултати,  получени  по  време  на 
експерименталното изследване; в четвъртия етап е изготвен опростен числен модел на 
програмата  ETABS,  извършено  е  неговото  верифициране и  е  представен  сравнителен 
анализ на получените резултати.  
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Фигура 3.1 Методика на изследването 

За  експериментално  изследване  на  конструктивното  поведение  на  усилвани 
греди с външно предварително напрягане е подготвена програма, включваща осем броя 
опитни образци. Избрано е да се извърши усилване на  греда на две опори с  външна 
напрегната шпренгелна система, която се състои от полигонален обтегач. За усилването 
са избрани четири разновидности на шпренгелната система. Във всяка една от тях има 
параметър,  който  се  променя.  Като  основната  променлива  е  ексцентрицитета между 
напрягащата армировка и  оста на гредата. 

В  Глава  3  на  дисертационния  труд  е  извършен  теоретичен  анализ  на 
стоманобетонните гредови елементи. 

На база на проведените изчисления, се подготвя експериментална постановка за 
изпитването  на  неусилените  и  усилените  образци.  При  обработването  и  анализа  на 
числените резултати, получени по време на експерименталното изследване, се следи за  
достоверността и точността им. 

Приетата  статическа  схема  на  изследваните  образци  е  греда  на  две  опори. 
Опорите са разположени на разстояние 0.25 m от двата й края. По този начин светлият 
отвор става 3 m. Изборът на размерите на експерименталните образци е продиктуван от 
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проблеми в поведението 
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параметри на  
усилващата система

Изчисляване 
характеристиките на 

материалите

Изчисляване на 
носимоспособността 

на неусилените 
образци

Статическо 
изследване на 

усилените образци с 
външна напрягаща 

армировка

Опитно определяне 
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на използваните 
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Изпитване на 
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Усилване на 
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напрегната 
армировка 

Изпитване на 
усилените образци

Обработка и анализ 
на резултатите от 
проведените 
експерименти

Изготвяне на 
опростен числен 

модел на програмата 
ETABS

Сравнителен анализ на 
получените числени 

резултати с резултатите 
от лабораторното 

изследване.

Изводи и препоръки 
от проведения анализ 
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възможностите  на  изпитвателната  апаратура  в  лабораторията  на  УАСГ  към  катедра 
„Масивни конструкции“.  

Гредите са изпълнени от стоманобетон, като напречното сечение е правоъгълно 
с широчина 12.5 cm и височина 30 cm. Класът на бетона е C20/25 (B25). 

Долната армировка се състои от два пръта N14 от стомана A‐III  (B420),  горната 
армировка е 2Ø8 от стомана A‐I (B235), а напречната армировка са вертикални стремена 
Ø8/15  от  стомана  A‐I  (B235).  Видът  на  стоманата  и  армировката  са  характерни  за 
конструктивни  елементи,  използвани  в  последните  20  години.  По‐подробна 
информация за  използваните материали е дадена в Глава 4.  

3.2 Теоретичен анализ на стоманобетонни гредови елементи  

Тъй  като  чрез  усилващата  система  цели  да  се  проверят  възможностите  за 
увеличаване  на  експлоатационния  товар  на  гредата,  изчисленията  са  проведени  по 
Европейската  конструктивна  нормативна  база,  а  не  по  Нормите  за  проектиране  на 
бетонни и стоманобетонни конструкции от 1987 г.  

3.2.1 Изчислителни характеристики на използваните материали [20]  

3.2.2 Изчисляване  на  носимоспособността  по  нормални  сечения  на 

стоманобетонни гредови елементи 

Изчисляването  на  носимоспособността  на  сечението  е  показано  графично  на 
Фигура 3.2. Площта на натисковата армировка не е отчетена.  

 
Фигура 3.2 Определяне на носимоспособността на гредово  сечение 

Носимоспособността на сечението е: 

													 , 26.6kNm,																																																																																					 3. 1  

,  – вложената долна армировка 

– широчината на напречното сечение 

 ‐ рамото на вътрешните сили 

Избрано е натоварването в експеримента да става на степени по 3.5kN.  Затова за 
изчислителна  носимоспособност  на  елемента  е  приета  стойност,  кратна  на  3.5kN,  а 
именно  24.5kN/m. 
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Характеристичната носимоспособност на гредата се получава от изчислителната, 
коригирана  с  коефициент  0.8,  отразяващ представителните  натоварвания  за  подобен 
род елементи и съответните коефициенти на натоварване в действащите нормативни 
документи в българската проектантска практика. Получената стойност е   21kNm. 

3.2.3 Изчисляване на момент на пукнатинообразуване 

Определено  е,  че  първата  пукнатина  би  трябвало  да  се  появи  при  момент 
5.56kNm. 

3.2.4 Изчисляване на провисванията в средното сечение 

Действителното провисване може да  се получи,  като  се изчислят кривината от 
огъване и тази от съсъхване. При изчисленията е получено    9.51mm., което е по‐
малко от допустимото: 

9.51mm /250 3/250 12mm		 ‐! 

3.3 Статическо изследване на усилен елемент с външна напрегната армировка 

За  усилването  на  гредите  са  избрани  четири  разновидности  на  шпренгелната 
система. Във всяка една от тях има различен параметър, който варира. При всички греди 
отклоняващите приспособления се поставят на един метър от опорите, което е и зоната, 
в която се прилага вертикалното натоварване.  

Основния  параметър,  който  варира  е  ексцентрицитета  между  напрягащата 
армировка  и    оста  на  гредата.  Височината  на  отклоняващите  приспособления  е  така 
подбрана, че ексцентрицитета между центъра на тежестта на ПНА и оста на гредата е 
226 и 301 mm (Фигура 3.3).   

 
Фигура 3.3 Схеми на захващане на обтегача към усилвания елемент 

При така избраната височина на опорното устройство, разстоянието от центъра 
на  тежестта  на  гредата до центъра на  тежестта  на  напрягащата  армировка,  която  е  с 
диаметър Ф14, се получава ексцентрицитет от 226mm. В другите два случая, девиаторите 
са с по‐голяма височина – 143 mm, с което се получава разстояние от центъра на тежестта 
на напрягащата армировка до центъра на тежестта на гредата 30 mm. 
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При  поставяне  на  напрягащата  армировка,  статическата  схема  на  елемента  се 
запазва, но гредата вече не работи на чисто огъване. Благодарение на долният пояс на 
шпренгелната  система,  в  гредата  има  приложена  натискова  сила,  с  ексцентрицитет 
спрямо нулевата линия на елемента, като ексцентрицитетът се променя в зависимост от 
приетата схема на усилване.  

За изчисляване на елемента е изготвена интеракционна диаграма на капацитета 
на усиления елемент за нецентричен натиск, показана на Фигура 3.4. Тя дава граничната 
носимоспособност  на  несиметрично  армирания  експериментален  образец  за 
комбинирано  натоварване  от  знакопроменливо  огъване  с  нормална  натискова  сила 
[21][22]. Областта, заключена от тази крива и координатните оси, определя възможните 
стойности на двойката M/N, при които е удовлетворена проверката за крайно гранично 
състояние  при  нецентричен  натиск.  Изборът  на  големината  на  напрягащата  сила  е 
продиктуван именно от тази диаграма. 

При  проверката  на  носещата  способност  на  нормални  сечения  се  приемат 
следните предпоставки: 

 В сила е хипотезата на Бернули за равнинност на сеченията; 

 Налице е сцепление между обикновената армировка и бетона; 

 Пренебрегва се работата на бетона в опънната зона; 

 Работи се с идеализирани работни диаграми на материалите; 

 В  сила  е  „правилото  на  трите  точки”  за  относителните  деформации  в 
крайно гранично състояние; 

 
Фигура 3.4 Диаграма на капацитета на елемента   

Долното  уравнение  е  получено  от  условието,  че  капацитетът  на  огъване  на 
елемента е разликата от момента, породен от външното натоварване и обратния на него 
огъващ момент, който се получава от напрягащата армировка. 

												 ∗ 	,																																																																																																																					 3. 2 	

											 ,																																																																																																	 3. 3  

където, 

  е огъващия момент от външен товар, kNm; 
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  е носещата способност на гредата, kNm;       

  е огъващия момент от обтегача, kNm.                                    

Това уравнение е изобразено графично на Фигура 3.5.  

 
Фигура 3.5 Огъващи моменти в елемента 

Първоначално е избрана сила  , с която да бъде напрегната армировката. За да 
се изчисли крайният огъващ момент в гредата, породен от обтегача, трябва да се вземат 
предвид загубите протичащи във времето. Приети са дълготрайни загуби в напрягащата 
сила 10%. Приетата начална напрягаща сила, след проявата на първоначалните загуби, е  

70kN. 

													 /1.10 70/1.10 63.6kN,																																																																												 3. 4  

където P e напрягащата сила в елемента след протичане на дълготрайните загуби. 

Поради предвиденият ексцентрицитет на долния пояс на шпренгелната система 
спрямо нулевата линия, в гредата се получава огъващ момент, обратен по посока на този 
от външния товар. Колкото по‐голямо е разстоянието, толкова по‐голям е този момент. 
По  този  начин  се  осигурява  възможност  за  увеличаване  на  действащия  товар  върху 
елемента.  Също  така  колкото  по‐голям  е  ексцентрицитета,  толкова  по‐голяма  става 
полезната височина, което подпомага цялостната работа на усиления елемент. 

Усилието в обтегача в крайно гранично състояние в общия случай е сума от две 
компоненти: усилието от началното напрежение в напрегнатата без сцепление с бетона 
армировка, и прираста ΔР, предизвикан от удължението й, вследствие на деформацията 
на гредата в резултат на външното натоварване. 

													 ∆ ,																																																																																																																			 3. 5  

За да се определи крайната сила, която се получава в напрягащата армировка, 
трябва да се изчисли увеличението на напрежението в кабела отвъд ефективното.  

Увеличението  на  напреженията  вследствие  деформацията  на  елемента  е 
изчислено  по  няколко  от  дадените  в  глава  1  източници.  Резултатите  от  проведените 
изчисления са показани в Таблица 3.1 
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База Изчислително уравнение 
∆  (mPa) 

226mm 301mm: 
Еврокод 2 ‐ 100.00 100.00 
ACI 318‐11 70 /100  100.47 106.64 
Lin, T. Y. (1963) 2 ∗ ⁄  102.82 136.94 
Таблица 3.1 Увеличение на напреженията в напрягащата армировка  

Приблизителното определяне на увеличението на тази сила е прието по формула 
1.28 (третият ред в таблица 2.2): 

													∆ 2 ,																																																																																																																								 3. 6  

където: 

 e ексцентрицитетът между напрягащата армировка и оста на гредата. 
	 e	 хоризонталното  разстояние  от  опората  на  елемента  до  точката  на 

отклонителното приспособление. 

След изчисление се получават : 

Изчисляване на носимоспособност на усилените елементи 

   em1=226mm  em2=301mm 

∆   31.6kN  42.1kN 

  95.2kN  105.7kN 

  21kNm  31.8kNm 

  54.6kNm  65.8kNm 

  112kN  133kN 
Таблица 3.2 

Крайната сила, която се очаква да се получи в армировката след протичане на 
всички загуби и след увеличение на напрежението над ефективното е  . 

Натоварващата  сила  се  получава  от  изчисления  огъващ  момент.  Избира  се 
стойност  кратна  на  7kN,  за  да  отговарят  степените  на  тези  от  първата  фаза  на 
експеримента. Поради използване на товароразпределяща греда, сумарната сила, която 
трябва да бъде приложена от пресата е  F. 

От  така  направените  изчисления  са  получени  изводи  за  изчислителната 
носимоспособност  на  елемента  и  съответно  е  избрана  и  схема  на  натоварването  и 
площта на напречното сечение на предварително напрягащата армировка. 
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ГЛАВА 4. Експериментално изследване поведението на  
усилени стоманобетонни елементи, с предварително 
напрегната армировка без сцепление с бетона, при 

вертикално товарно въздействие. 

4.1 Характеристики на изследваните опитни образци  

Експерименталните образци са изготвени с финансиране от Центърът за научни 
изследвания и проектиране (ЦНИП). По проекта е разработена и одобрена научна тема 
„Усилване на стоманобетонни гредови елементи с външна напрегната армировка“. 

Сечението и размерите на гредата са съобразени с възможностите на стендовете 
в  лабораторията  на  УАСГ.  Армировката  е  така  подбрана,  че  да  може  да  поеме 
изчислителни натоварвания, представителни за подобен вид елементи. 

Напречното сечение и съответната армировка са дадени в приложените чертежи 
на Фигура 4.1. 

 
Фигура 4.1 Схема на армировката в гредата 

От същия бетон, от който са излети гредите, се изливат и пробни тела – кубчета и 
призми,  които да бъдат използвани  за  проверка на  якостта на бетона  в  лабораторни 
условия. 

a. Бетон 

За  определяне  на  механичните  характеристики  на  бетона  са  взети  петнадесет 
броя  кубчета  с  размер  10/10/10сm,  при  изливане  на  осемте  опитни  образци  на 
04.07.2015г.  

Използваният  клас  бетон  е  C20/25  (B25).  При  изливането  на  бетонната  смес  е 
измерена консистенция, отговаряща на клас S3 (13cm).  

Консистенцията  е  измерена  на  обекта,  а  пробните  кубчета  са  изследвани  в 
лабораторията  на  УАСГ  към  катедра  Масивни  конструкции.  Направен  е  подробен 
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статистически  анализ  на  получените  резултати  с  цел  определяне  на  действителната 
якост на материалите.   

При изпитването на стоманобетонните кубчета е получена средна якост на натиск 
на бетона  28.56 . 

Якостта на бетона е изчислена и на базата на големината на отскока, измерен с 
твърдомер на Шмидт. Освен това е използван ултразвуков бетоноскоп за определянето  
на  модула  на  еластичност  на  бетона.  Определени  са  съответните  коефициенти  на 
съгласуване  и  освен  средната  якост,  са  получени  класа  на  бетона  и  коефициент  на 
еднородност.  

b. Армировъчна стомана 

Характеристиките на армировъчната стомана са приети:  

 долна армировка ‐ AIII (B420) 

 горна армировка и стремена ‐ AI (B235) 

4.2 Методика и техника на експерименталните изследвания 

Работата  по  изпитването  се  разделя  на  два  етапа.  В  първи  етап  са  изготвени 
експерименталните образци. По предварително изготвена схема, образците са изпитани 
в лабораторни условия. Подложени са на  натоварване на три етапа, показани на Фигура 
4.4.  Целта  на  първия  етап  на  изпитването  е  да  се  пресъздаде  работата  на  елемент, 
подложен  на  действителни  експлоатационни  условия  и  дългогодишна  работа.  Във 
втория  етап,  вече  дефектиралите  елементи  са  усилени  чрез  външно  напрегната 
армировка,  като  целта  е  да  се  повиши  тяхната  носимоспособност.  Гредите  отново  са 
подложени  на  подобен  род  натоварване,  както  в  първия  етап.  Степените  на 
натоварването във втори етап е показано на Фигура 4.12. 

За  изследване  на  конструктивното  поведение  на  предлаганите  греди  е 
подготвена експериментална програма за осем броя опитни образци с дължина 3.5 m. 
Схемата на гредата е показана на Фигура 4.2. 

Постановката на натоварването е една и съща и при усилените, и при неусилените 
елементи. Гредите са натоварени статично с две сили в  третините на светлия отвор с 
помощта на хидравличен крик и товароразпределяща греда. Крикът е опрян в опорна 
стоманена  рамка,  анкерирана  в  силовия  под  на  лабораторията.  С  цел  по‐точното 
определяне на големината на натоварващата сила е използвана месдоза.  

Геометрията, материалите, натоварването и подпирането са така избрани, че да 
имитират изчислителния модел максимално точно. 
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Фигура 4.2 Статическа схема на гредата и натоварване 

4.3 Използвана измервателна техника 

За измерване деформациите в долната армировка, на всеки прът е поставен по 
един електросъпротивителен деформоприемник. 

За измерване на относителните деформации в шест точки от напречното сечение 
на  гредата  в  средата  на  отвора  са  използвани  датчици.  Използвани  са  индуктивни 
датчици  с  обхват  10mm  и  20mm.  А  за  измерване  на  провисванията  е  използван 
индуктивен датчик с обхват 50mm.  Местоположението на различните видове датчици е 
указано на Фигура 4.3.  

Освен  това  са  използвани  5  броя  часовникови  индикатори  с  повишена 
чувствителност. Два от тях следят евентуалното преместване или завъртане при опорите. 
Другите три са в четвъртините и в средата на сечението, като с тях се следи провисването  
на гредата.  

За регистриране на сигнала от електросъпротивителните деформоприемници е 
използван  Балансираният  Тензометричен  Уитстонов  мост  (ТУМ).  За  следене  на 
резултатите от индуктивните датчици е използван QuantumX и персонален компютър, 
към който е свързан усилвателят чрез LAN мрежа. Посредством компютър резултатите 
се записват, за да може по‐късно да бъдат анализирани. 

 
Фигура 4.3 Схема на уредите отчитащи деформации върху елемента 
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4.4 Първа фаза от експеримента – изпитване на неусилените елементи 
4.4.1 Схема на натоварването 

За изпитването на неусилените елементи е изготвена програма за натоварването, 
която се разделя на няколко етапа. 

Първият етап включва натоварване, достигащо характеристичните стойности на 
натоварванията за гредата на степени по 3.5 kN. Разтоварването става на степени по 7kN, 
като  след  всеки  етап  на  разтоварване  се  измерват  остатъчни  деформации.  На  всяка 
степен се задържа достатъчно дълго, така че деформациите да се задържат постоянни. 

Втория етап включва натоварване представляващо 80%‐85%  от характеристичния 
товар,  което  в  случая  е  35  kN.  При  достигане  на  тази  степен,  гредата  се  подлага  на 
циклично натоварване с амплитуда 7 kN. Целта на подлагането на опитните образци на 
вибрационно натоварване е да се постигне по отношение на пукнатини и деформации 
дълготрайното  поведение  на  подобен  род  елементи  в  рамките  на  15‐20  години 
експлоатационен период. 

При  третия  етап  на  натоварването  се  достига  до  изчислителната 
носимоспособност на гредата, като силата се задържа на това ниво до стабилизиране на 
измерваните  величини.  След  това  гредата  се  разтоварва  и  се  взема  информация  за 
остатъчните деформации. 

 
Фигура 4.4 Натоварване върху гредата във времето 

4.4.2 Резултати от изпитването на неусилените образци 

 
Фигура 4.5 Опитна постановка 
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Всичките  образци  са  подложени  на  натоварване  и  разтоварване  на  степени, 
указани на Фигура 4.4. Максималното натоварване, което е достигнато е изчислената им 
гранична носимоспособност. За да може да се определи действителната разрушителна 
сила,  една  от  гредите  е  разрушена  и  е  проследено  поведението  й  до  момента  на 
разрушаване.  

Освен за абсолютните и относителните деформации в бетона и армировката е 
следено и за момента на образуване на първа пукнатина, а също и за широчината й. При 
извършените  първоначални  изчисления,  описани  в  Глава  3,  се  установи,  че  първата 
пукнатина би трябвало да се появи при момент 5.56kNm. След изпитване на гредите се 
оказва, че първата пукнатина се получава при достигане на момент в гредата 5.75 kNm. 
Максималната пукнатина, която се получава е с широчина 0.30mm. След увеличаване на 
натоварването може да се забележи, че пукнатините следват точно посоката на главните 
натисковите напрежения в стоманобетонната греда. 

Получени са провисванията на характерни точки от конструкцията, като общите 
премествания се редуцират с припадащата им се част от поддаванията на опорите. 

След  завършване  на  измерването  е  извършена  окончателната  обработка  на 
резултатите. Извършен е и качествен анализ чрез представяне в графичен и табличен 
вид на измерваните величини във функция от приложеното натоварване, време, мястото 
им  по  дължина  или  широчина  на  конструкцията  и  др.  Графиките  и  таблиците  са 
представени подробно в Приложение 1 към дисертационния труд. 

4.4.2.1 Първи образец  ‐ SB1 

Първият образец е натоварен по схемата, която е предвидена за всички елементи, 
като натоварването му за разлика от останалите елементи е до разрушаване. То настъпва 
след изчерпване на носимоспособността на опънната зона, вследствие на провлачване 
на  армировката.  Целта  е  да  може  изчислителните  и  характеристичните  величини  да 
бъдат сравнени с тези, получени при разрушението й и да се изведат коефициентите на 
сигурност и  разрушение. Поради факта,  че  всичките образци  са  еднакви и до  голяма 
степен показват еднакви резултати, може да се приеме, че разрушителната сила ще бъде 
приблизително  еднаква  за  всички.  След  усилването  на  елементите,  резултатите  при 
разрушение на всеки от елементите, ще бъдат сравнени с резултатите от тази греда. 

 определяне на коефициента на сигурност   			 

 коефициент на разрушаване   			 

 
СРАВНЕНИЕ НА ИЗЧИСИТЕЛНИТЕ И РАЗРУШИТЕЛНИ СИЛИ В НЕУСИЛЕНИ 

ОБРАЗЦИ 

ЕЛЕМЕНТ    (kN)   (kN)   (kN)     

SB неусилен  42  49  84  2  1.71 
Таблица 4.1 Коефициент на разрушение в неусилени образци 

4.4.2.2 Сравняване на резултатите на изпитаните неусилени греди 

След  изпитването  на  всички  образци,  е  направено  сравнение  на  получените 
резултати, като е следено за размера на пукнатините, провисването по дължината на 
гредата, както и деформациите в армировката и бетона.  
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Провисването в осемте греди е сходно, като някои от елементите показват малки 
отклонения, което е и очаквано имайки предвид характера на работа на стоманобетона. 

Провисване  в  средата  на  гредата  изчислено  в  Глава  3  е  9.51 .    Тази 
стойност се потвържава от проведения експеримент.  

 
Фигура 4.6 Схема на провисванията при максимално натоварване от часовникови индикатори 

4.4.3 Изводи от първи етап на изпитването 

 Направените предварителни изчисления съвпадат с получените резултати; 

 Не са достигнати провисвания по‐големи от предварително определените; 

 Образувалите се наклонени пукнатини в елементите са разположени в най‐силно 
натоварената на срязване зона – в близост до опорите; 

 Нормалните  пукнатини  са  съсредоточени  регулярно  в  зоната  между 
натоварващите  сили.    Това  разположение  на  пукнатините  отговаря  на 
натоварването на елемента. Ширината на пукнатините максимално достига до 
0.3мм.  След  разтоварване  те  практически  се  затварят.  При  повторното 
натоварване  системата от  пукнатини  се  запазва,  без  поява на нови пукнатини, 
което показва, че процесът на пукнатинообразуване е стабилизиран, аналогично 
на  елементи  експлоатирани  в  дълъг  период  от  време.  Това  доказва,  че 
подлагането  на  опитните  образци  на  вибрационно  натоварване   моделира  по 
отношение на пукнатини и деформации дълготрайното поведение на подобни 
елементи в рамките на 15‐20 години експлоатационен период; 

4.5  Втора фаза от експеримента – усилени елементи 
4.5.1 Усилваща система 

Системата,  която  се  използва  за  усилването  е  тип  шпренгелна.  Състои  се  от 
полигонален обтегач, отклоняващи приспособления и закрепващи детайли. Обтегачът 

1 2 3 4 5

 SB1 13.11.2015 0.00 ‐7.21 ‐9.29 ‐7.00 0.00

SB2 16.11.2015 0.00 ‐8.23 ‐10.09 ‐6.90 0.00

SB3 11.12.2015 0.00 ‐7.17 ‐9.48 ‐6.54 0.00

SB4 11.12.2015 0.00 ‐7.08 ‐8.41 ‐7.36 0.00

SB5 23.03.2016 0.00 ‐7.51 ‐9.74 ‐6.86 0.00

SB6 24.03.2016 0.00 ‐6.84 ‐9.42 ‐7.12 0.00

SB7 25.03.2016 0.00 ‐7.13 ‐9.81 ‐7.46 0.00

SB8 28.03.2016 0.00 ‐6.49 ‐9.36 ‐7.01 0.00

‐12.00

‐10.00

‐8.00

‐6.00

‐4.00

‐2.00

0.00
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се закотвя към съществуващата  греда с помощта на разработени авторски стоманени 
детайли за закрепващи устройства. Напрягащата армировка е приета с диаметър Ф14 и 
стомана клас B500. Стойността на изготвените детайли е минимална. 

В долната част се предвиждат две отклоняващи устройства. Обтегачите (по един 
от  двете  страни  на  съществуващата  греда)  се  включват  в  работа  чрез  предварително 
напрягане.  Това  се  постига  чрез  ръчно  навиване  на  гайките  спрямо  закотвящите 
приспособления,    при  което  армировката  се  удължава  и  напряга.  За  усилването  на 
гредите са избрани четири разновидности на шпренгелната система. Във всяка една от 
тях има различен параметър, който се променя. 

 
Фигура 4.7 Схеми на захващане на обтегача към усилвания елемент 

По  всяка  една  от  четирите  схеми  е  усилена  една  греда.  При  всички  греди 
отклоняващите приспособления се поставят на един метър от опорите, което е и зоната, 
в която се прилага вертикалното натоварване. При първите два варианта закрепващите 
устройства в краищата на гредата са така избрани, че обтегачът да минава през центъра 
на тежестта на гредата в сечението на опорите. При вторите два варианта закрепващите 
устройства са повдигнати нагоре, като целта е обтегачът да минава на 75мм от центъра 
на тежестта на гредата в сечението при опорите. 

Другият  параметър,  който  варира,  е  ексцентрицитетът  между  напрягащата 
армировка и оста на гредата.  
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Таблица 4.2 Схема за изпитване на елементите 

Елементи  Тип усилване  Фаза  Схема на изпитването 

СБ1  ‐  I  Първоначално натоварване на неусилен елемент 

  
  

II 
Натоварване до разрушение на неусилен 
елемент 

      I  Първоначално натоварване на неусилен елемент 

СБ2  2  II  Усилване на дефектиралия елемент 

      III  Повторно натоварване на усилен елемент 

 
   I  Първоначално натоварване на неусилен елемент 

СБ3   1  II  Усилване на дефектиралия елемент 

      III  Повторно натоварване на усилен елемент 

      IV  Натоварване до разрушение 

      I  Първоначално натоварване на неусилен елемент 

СБ4  2  II  Усилване на дефектиралия елемент 

      III  Повторно натоварване на усилен елемент 

      IV  Натоварване до разрушение 

      I  Първоначално натоварване на неусилен елемент 

СБ5  3  II  Усилване на дефектиралия елемент 

      III  Повторно натоварване на усилен елемент 

      IV  Натоварване до разрушение 

      I  Първоначално натоварване на неусилен елемент 

СБ6  4  II  Усилване на дефектиралия елемент 

      III  Повторно натоварване на усилен елемент 

      IV  Натоварване до разрушение 

СБ7  ‐  I  Първоначално натоварване на неусилен елемент 

СБ8  ‐  I  Първоначално натоварване на неусилен елемент 

 

Вида на датчиците и тяхното разположение е аналогично на тези на неусилените 
елементи и се вижда на Фигура 4.8. 
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Фигура 4.8 Схема на уредите отчитащи деформации върху елемента 

 На  всеки  един  от  обтегачите  са  поставени  по  два  електросъпротивителни 
деформоприемника, за да може да се следят силите в прътите при напрягането им. На 
базата на получената информация за деформациите в армировката, може пряко да се 
следи размерът на напрягащата сила. 

При реализиране на  усилване  за  съществуваща  конструкция  се  предполага,  че 
има действащи постоянни товари, като например теглото на плочата. В общия случай 
други  такива,  като  например  архитектурните  настилки,  са  отстранени.  За  да  може 
постановката  да  бъде  най‐близка  до  реалността  се  симулира  това  натоварване,  като 
върху  елемента  е  приложена  сила,  предизвикваща  момент  М=7  kNm.  При  такова 
натоварване гредата е фиксирана към силовия под посредством хомут и допълнителна 
стоманена греда. 

Двата края на напрягащата армировка са резбовани. Посредством муфа, към тях 
са  прикрепени  резбовани  шпилки  за  осъществяване  на  напрягането.  Шпилките  се 
захващат  към  гредата  с  помощта  на  закрепващи  приспособления  и  гайки.  Самото 
напрягане  на  елементите  става  като  гайката  се  притяга  спрямо  закотвящите 
приспособления  с  помощта  на  гаечен  ключ  до  достигане  на  желаната  големина  на 
напрягащата сила. 

4.5.1.1 Детайл за прикрепване на обтегача към елемента 

Изготвените  авторски  стоманени  детайли  са  съобразени  с  приетите  схеми  на 
захващане  на  обтегача  към  усилвания  елемент.  Проектирани  са  така,  че  да могат  да 
понесат хоризонталните и вертикалните сили, които трябва да предадат на усилвания 
елемент. Детайлите за прикрепване на обтегача към елемента са показани на Фигура 
4.9, Фигура 4.10, Фигура 4.11. 
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Фигура 4.9 Закрепващо устройство в Случаи 3 и 4 на захващане на обтегача към елемента 

 
Фигура 4.10 Закрепващо устройство в Случаи 1 и 2 на захващане на обтегача към елемента 

 
Фигура 4.11 Девиатори в случай на малък или голям ексцентрицитет на обтегача 
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Закрепващите и напрягащите детайли се прикрепват към гредата с помощта на 
анкерни дюбели, чието място освен със схемата на усилване се съобразява  с напречната 
и с надлъжна армировка във вътрешността на гредата.   

4.5.2 Схема на натоварването 

Поради очакваната повишена носимоспособност на елементите, натоварването е 
изпълнено на степени двойно по‐големи от тези в първоначалния етап. Това означава, 
че се изпълнява на степени по 7 kN. Приемат се близки до получените в предишната 
точка изчислителни огъващи моменти, кратни на 3.5kNm. При първата и третата схема 
на усилване е изчислено, че носимоспособността на усилените елементи е по‐малка от 
тази  при  втората  и  четвъртата  схема.  Това  се  дължи  на  по‐големия  ексцентрицитет 
между шпренгела и осовата линия на гредата, който е заложен във втората и четвъртата 
схема.  Затова  при  гредите  от  първа  и  трета  схема  на  усилване  е  прието,  че 
носимоспособността им ще бъде Minduced =56kNm, а за гредите от втора и четвърта схема 
‐ Minduced =66.5kNm. 

При  първия  етап  на  натоварването  се  достига  до  характеристичната  якост  на 
гредата  на  степени  по  7kN.  Както  характеристичното  натоварване  се  получава,  като 
изчислителният огъващ момент  се намали приблизително 1.3 пъти. По  този начин  се 
получава за първия тип греди характеристична стойност на огъващия момент 42 kNm, а 
за втория  ‐ 49 kNm. 

При втория етап се достига до натоварване от 77 kN, като се след това гредата се 
поставя под циклично натоварване, с амплитуда 14 kN. Целта на този вид натоварване е 
да се проявят дълготрайните загуби на силата в напрягащата армировка. 

При  третия  етап  на  натоварването  се  достига  до  изчислителната 
носимоспособност  на  сечението,  като  силата  се  задържа  на  тази  стойност,  докато 
измерваните величини не се стабилизират.  Изчислителната носимоспособност в първия 
тип греди е 56 kNm, като тя се получава при натоварване на гредата с две сили, сумата 
от  които  е  112  kN.  При  другия  тип  елементи  моментът  е  66.5  kNm  и  се  получава  от 
натоварване с две сили, сумата от които е 133 kN. 

За  разлика  от  неусилените  образци,  при  усилените  има  и  четвърти  етап  на 
изпитването. След достигане на изчислителния товар и съответното изчакване, следва 
нарастване на товара на степени по 7kN до получаване на поне един признак, показващ 
начало на разрушение. Този етап се препоръчва в случаите, когато трябва да се установи 
коефициента на сигурност и коефициента на разрушение. 



36 
 

 
Фигура 4.12 Схема на натоварване на усилените елементи 

4.5.3 Изпитване на усилените образци 

По време на изследването на усилените елементи в тях са следени множество 
показатели: относителните деформациите в  стоманобетонния елемент в  средното му 
сечение,  максималните  провисвания  в  средата  на  гредата,  премествания  в  други 
характерни точки. Също така са получени и деформациите в опънната армировка във 
вътрешността на гредата, както и деформациите в обтегачите. Изчислена е сумарната 
сила, възникваща от напрягането на армировката. Обработката на получените резултати 
е представена в Приложение №1 към дисертационния труд. 

 
Фигура 4.13 Схема на усилване на SB3 
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Фигура 4.14 Сравнение между провисванията на 
образците преди и след усилването им SB3 

 
Фигура 4.15 Сравнение между провисванията на 
образците преди и след усилването им SB4 

 
Фигура 4.16 Сравнение между провисванията на 
образците преди и след усилването им SB5 

 
Фигура 4.17 Сравнение между провисванията на 
образците преди и след усилването им SB6 
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4.5.4 Сравнителен анализ на усилените и неусилените елементи 

4.5.4.1 Графичен анализ  

За всеки един от елементите са направени графики на деформациите в бетона по 
височина  на  сечението.  За  получаване  на  тези  стойности  са  използвани  данните  от 
индуктивните датчици, поставени симетрично от  двете страни на елемента. Направени 
са отделни графики на деформациите в средното сечение от лявата и дясната страна на 
гредата. На една графика са нанесени диаграмите на деформациите за двете страни на 
гредата. Средните деформации по височината на средното сечение могат да се приемат 
за  средно  аритметични от  получените  графики. От двете  страни деформациите не  са 
симетрични  поради  наличието  на  несиметрично  натоварване  и  възможността 
индуктивните  датчици  да  не  са  абсолютно  симетрични  спрямо  центъра  на  гредата. 
Несиметричното  натоварване  върху  гредата  се  получава  от  ръчното  напрягане  на 
шпренгелите и от нееднородността на стоманобетона. Графиките за другите елементи 
могат да бъдат намерени в приложението към дисертацията. Графиката на осреднените 
деформации е линейна, от където можем да приемем, че е в сила хипотезата на Бернули 
за равнинност на сеченията. 

Диаграмите  на  всичките  усилени  образци,  при  съответната  им  изчислителна 
стойност на натоварването са показани на Фигура 4.18 . 

 
Фигура 4.18 Деформации по височината на сечението при съответен изчислителен товар 

На Фигура 4.19 и Фигура 4.20 са показани диаграми, сравняващи деформациите в 
бетона  по  височината  на  сечението  при  шпренгел  с  малък  ексцентрицитет  спрямо 
нулевата линия. На Фигура 4.21 и Фигура 4.22  са показани диаграмите на деформациите 
в  бетона  по  височината  на  сечението  при  шпренгел  с  голям  ексцентрицитет  спрямо 
нулевата линия.  
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Фигура 4.19 Деформации в бетона по височината на 
сечението SB3 при последен етап на натоварването 

 

Фигура  4.20  Деформации  в  бетона  по  височината  на 
сечението SB5 при последен етап на натоварването 

Фигура 4.21 Деформации в бетона по височината на 
сечението SB4 при последен етап на натоварването 

Фигура  4.22  Деформации  в  бетона  по  височината  на 
сечението SB6 при последен етап на натоварването 

На  Фигура  4.23,  Фигура  4.24,  Фигура  4.25,  Фигура  4.26  е  показано  сравнение 
между  деформациите  в  шпренгела  и  армировката  във  вътрешността  на  сечението. 
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Забелязва се, че при всичките случаи на усилването двете графики се пресичат. Няколко 
стъпки след тази пресечна точка настъпва разрушението на усилените греди.  

 
Фигура 4.23 Деформации в армировката при шпренгел 
с малък ексцентриците спрямо нулевата линия –SB3 

 
Фигура 4.24 Деформации в армировката при шпренгел 
с малък ексцентриците спрямо нулевата линия –SB5 

При гредите, усилени с шпренгел с голям ексцентрицитет спрямо нулевата линия, 
разрушението  настъпва  непосредствено  след  изравняване  на  деформациите  в 
напрягащата армировка и долната армировка във вътрешността на гредата. 

 
Фигура 4.25 Деформации в армировката при шпренгел 
с голям  ексцентриците спрямо нулевата линия –SB4 

 
Фигура 4.26 Деформации в армировката при шпренгел 
с голям  ексцентриците спрямо нулевата линия –SB6 

Някой  от  армировъчните  пръти  в  началото  на  изпитването  са  имали  опънни 
усилия в тях. Наблюдава се сходимост във всичките диаграми на деформациите, като в 
момента преди разрушение те се пресичат. 
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В почти всички случаи, напрягащата сила е с равна стойност в двата шпренгела. 
Това е постигнато с внимателно и равномерно напрягане на двата обтегача от двата им 
края. По време на изпитването е наблюдавано двете сили да не покажат големи разлики, 
поради опасност от измятане на гредата при прилагане на несиметрично натоварване. 

Фигура 4.27 е изготвена, за да може да се определи големината на напрягащата 
сила и съответното й увеличение вследствие на деформацията на гредата. Увеличението 
на напрягащата сила е с еднакъв характер и при четирите усилени елемента.  

 
Фигура 4.27 Диаграма на силата  напрягащата армировка, в последен етап на натоварването 

Изготвени  са  различни  графики  на  провисванията  по  дължината  гредата.  На 
Фигура  4.28  е  показано  сравнение  между  провисванията  между  усилените  и 
неусилените елементи при една и съща степен от натоварването. Избраната степен е  
изчислителната  стойност  на  натоварването  за  неусилените  елементи.  Провисванията 
при тази степен на натоварванията са двойно по‐малки при усилените греди. На Фигура 
4.29  е  показана  графика  на  деформациите  по  дължината  на  гредата  при  съответен 
характеристичен товар на всички елементи.   Забелязва се, че деформациите са много 
близки в отделните греди.   

В двата елемента, усилвани с шпренгели с голям ексцентрицитет спрямо нулевата 
линия  на  гредата,  се  очаква  провисванията  да  са  значително  по‐малки  отколкото  в 
елементите,  усилени  с  шпренгели  с  малък  ексцентрицитет.  Това  се  дължи  на  по‐
голямата коравина, която  се получава при усилването. 

Стойностите  на максималните  провисвания в усиления и неусиления елемент са 
показани в табличен вид и отношението им е близко до единица. При усилването на 
конструктивни  елементи  това  е  желателно  условие  и  показва  добре  подбрана  и 
изчислена усилваща система. 
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Фигура 4.28 Провисване при натоварване 49kN 

 
Фигура 4.29 Провисване по дължината на гредата при съответна характеристична стойност на натоварването 

4.5.4.2 Крайно гранично състояние 

При  последния  етап  на  натоварването  е  следено  за  характерни  признаци  за 
разрушение.  На  Фигура  4.30,  Фигура  4.31,  Фигура  4.32,  Фигура  4.33    са  показани 
дефектите в елемента, съпътстващи неговото разрушение. 

1 2 3 4 5

SB3 усилена  0.00 4.07 4.77 3.66 0.00

SB3 неусилена 0.00 8.60 11.25 8.42 0.00

SB4 усилена  0.00 2.86 4.70 3.26 0.00

SB4 неусилена  0.00 8.21 9.95 8.53 0.00

SB5 усилена 0.00 3.72 4.25 3.28 0.00

SB5 неусилена 0.00 10.28 12.35 8.62 0.00

SB6 усилена  0.00 3.87 4.66 4.19 0.00

SB6 неусилена 0.00 7.97 10.97 8.34 0.00
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1 2 3 4 5

SB3 усилена  0.00 6.26 8.14 6.46 0.00

SB3 неусилена 0.00 7.21 9.29 7.00 0.00

SB4 усилена  0.00 5.91 7.26 5.85 0.00

SB4 неусилена  0.00 7.08 8.41 7.36 0.00

SB5 усилена 0.00 6.39 8.04 6.07 0.00

SB5 неусилена 0.00 7.51 9.74 6.86 0.00

SB6 усилена  0.00 8.56 10.33 8.38 0.00

SB6 неусилена 0.00 6.84 9.42 7.12 0.00
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Фигура 4.30 Пукнатина в  бетона в следствие 
провлачване на опънната армировка 

 

Фигура 4.31 Диагонални пукнатини в близост до 
опорите причинени от срязване 

 

Фигура 4.32 Смачкване на натисковата зона 

 
Фигура 4.33 Разрушение на зоната при опора 
вследствие на скъсване на обтегача 

 

4.5.4.3 Количествени показатели за оценка на резултатите 

Освен  в  графичен  вид,  оценка на резултатите  е  направен и  чрез  количествени 
показатели: 

 коефициент на сигурност   			 

																																																																																																																									 	4. 1  

 коефициент на разрушаване ‐   

																																																																																																																				 	4. 2  

Където  ,  ,  	са  съответно  разрушаващо,  изчислителното  или 
характеристичното усилие в съответния елемент. 

В Таблица 4.3 е направено сравнение между характеристичните и изчислителните 
сили и разрушителните  такива в  елементите  с цел да  се направи по‐точна оценка на 
усилването. 

Стойностите на аналитичните коефициенти  	,  показват добра осигуреност 

по  отношение  на  носеща  способност  при  всички  опитни  образци,  независимо  от 
степента и начина на усилване или натоварване. 
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СРАВНЕНИЕ НА ИЗЧИСИТЕЛНИ СИЛИ И РАЗРУШАВАЩИ В ОБРАЗЦИТЕ 

ЕЛЕМЕНТ    (kN)   (kN)   (kN)     

SB3  84  112  189  2.25  1.69 

SB4  98  133  210  2.14  1.58 

SB5  84  112  164  1.95  1.46 

SB6  98  133  184  1.88  1.38 
Таблица 4.3 Коефициенти на сигурност и разрушение 

Също  така  е  изготвена  и  Таблица  4.4,  сравняваща  изчислителните  сили  в 
усилените  и  неусилените  образци,  от  където  се  вижда,  че  се  очаква  увеличение  на 
носимоспособността  повече  от  два  пъти.  Въведени  са  и  коефициенти,  отчитащи 
повишаването на носимоспособността на елемента след усилването. 

													
,усилен

,неусилен
,																																																																																																													 	4. 3  

												
,усилен

,неусилен
,																																																																																																													 	4. 4  

където    и    са  съответно  характеристичните  и  изчислителните  сили  при 
съответните изпитвани елементи 

СРАВНЕНИЕ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИ СИЛИ В УСИЛЕН И НЕУСИЛЕН ОБРАЗЕЦ 

   НЕУСИЛЕН  УСИЛЕН       

ЕЛЕМЕНТ 
,неусилен 

(kN) 
,неусилен 

(kN) 
,усилен 

(kN) 
,усилен 

(kN) 
   

SB3  42  49  84  112  2.00  2.29 

SB4  42  49  98  133  2.33  2.71 

SB5  42  49  84  112  2.00  2.29 

SB6  42  49  98  133  2.33  2.71 
Таблица 4.4  Сравнение на изчислителните сили в усилени и неусилени образци 

При сравняването на разрушителните сили  в усилените и неусилените образци в 
Таблица 4.5 се забелязва, че при усилването на първите два елемента (тези с ниските 
опорни устройства) носимоспособността на елементите е увеличена средно 2.4 пъти. А 
при елементите  с високо разположените закотвящи устройства ‐ около 2.1 пъти. 

СРАВНЕНИЕ НА РАЗРУШАВАЩИТЕ СИЛИ 

ЕЛЕМЕНТ  ,неусилен (kN)  ,усилен (kN)   

SB3  84  189  2.25 

SB4  84  210  2.50 

SB5  84  164  1.95 

SB6  84  184  2.19 
Таблица 4.5 Сравнение на разрушаващите сили 

При  сравняването  на  провисванията  в  елементите  отново  се  наблюдава 
значително  подобряване  на  работата  на  гредите.  Отношението  на  провисванията  е 
около  единица  при  съответен  характеристичен  товар  за  усилените  и  неусилените 
елементи (Таблица 4.6).  

												
,усилен	

неусилен	
,																																																																																																																					 	3.3  
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СРАВНЕНИЕ НА ПРОВИСВАНЕ В СРЕДАТА НА ОТВОРА 
ПРИ СЪОТВЕТНА ХАРАКТЕРИСТИЧНА СТОЙНОСТ НА 

НАТОВАРВАНЕТО 

ЕЛЕМЕНТ  неусилен		(mm)  ,усилен (mm)   

SB3  9.29  10.18  1.10 

SB4  8.41  8.915  1.06 

SB5  9.735  10.04  1.03 

SB6  9.42  12.21  1.30 
Таблица 4.6 Сравнение на провисванията в усилените и неусилените елементи при съответна стойност на 
характеристичното натоварване 

Изготвена е Таблица 4.7 за сравнение на провисванията в усиления и неусиления 
елемент при една и съща степен на натоварването. Избраната степен е изчислителната 
носимоспособност на неусиления елемент, която е 24.5kNm. Целта е да се покаже, че в 
случаите,  когато  усилване  се  налага  по  експлоатационни  причини,  като  например 
прекомерно  провисване  или  отваряне  на  пукнати,  напрягането  може  да  бъде 
изключително ефективен метод за справяне с проблема.  

СРАВНЕНИЕ НА ПРОВИСВАНЕ ПРИ ИЗЧИСЛИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ 
ЗА НЕУСИЛЕНАТА ГРЕДА В СРЕДАТА НА ОТВОРА 

ЕЛЕМЕНТ  неусилен		(mm)  ,усилен (mm)   

SB3  11.25  4.77  0.42 

SB4  9.95  4.70  0.47 

SB5  12.35  4.25  0.34 

SB6  10.97  4.66  0.42 
Таблица 4.7 Сравнение на провисванията в усилените и неусилените елементи при                                     
изчислително натоварване за неусиления елемент 

Също така в табличен вид (Таблица 4.8) са сравнени и стойностите на увеличение 
на напрягащата сила вследствие на деформацията на елемента. При елементите с по‐
ниско  разположени  опорни  устройства  увеличението  на  напрягаща  сила  е  по‐малко 
отколкото  при  елементите  с  високо  разположени  опорни  устройства.  Сравнени  са 
стойностите на увеличението на напрежението   ,    с изчислените в Таблица 3.1 и 

се забелязва, че стойностите от експеримента са значително по‐високи от изчислените. 
Получените резултати не са достатъчни, за да може еднозначно да се посочи подходяща 
методика за изчисляване увеличението на напрежението в шпренгелите. Това може да 
се случи при изпитването на множество допълнителни опитни образци. 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА НАПРЯГАЩА СИЛА В СЛЕДСТВИЕ НАТОВАРВАНЕ 

ЕЛЕМЕНТ 
  

 (kN) 
   

(МPa) 
,  

(МPa) 
,  

МPa  
,  

(МPa) 

SB3  48.26  156.83  100.00  100.47  102.82 

SB4  45.57  148.09  100.00  106.64  136.94 

SB5  59.9  194.66  100.00  100.47  102.82 

SB6  65.93  214.25  100.00  106.64  136.94 
Таблица 4.8 Увеличение на напрягащата сила в следствие на увеличението на натоварването 

,   ‐  е  увеличението  на  напрежението  прието  по  препоръките  дадени  в 

Еврокод 2 
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,   ‐ е увеличението на напрежението изчислено по формулите дадени в 

Американските норми ‐ ACI 318‐11 

,   ‐  е  увеличението  на  напрежението  изчислено  по  формулата 

предложена от Lin, T. Y. (1963). 

4.5.5 Изводи от втори етап на изпитването 

 При проектирането и монтирането на опорните устройства се достига до извода, 
че те трябва да бъдат добре изработени и подбрани, така че да бъдат лесни за 
употреба  и  също  така  да  имат  достатъчна  носимоспособност,  за  да  поемат 
възникващите усилия и напрежения, включително при неравномерно напрягане 
или неедновременно разрушение на шпренгелната система. 

 Увеличаването на ексцентрицитета на шпренгелната система води до не много 
съществено увеличение на носещата способност, като при елементите с по‐голям 
ексцентрицитет  спрямо  нулевата  линия  е  измерена  1.12  пъти  по‐висока 
носимоспособност  в  сравнение  с  елементите  с  малък  ексцентрицитет  спрямо 
нулевата линия. 

 Увеличаването  на  ексцентрицитета  се  отразява  на  провисванията.  По‐голям 
ексцентрицитет  води  до  по‐голяма  коравината  на  усиления  елемент.  При 
съответните характеристични натоварвания в усилените и неусилените елементи 
се  получават  приблизително  еднакви  провисвания.  При  сравняването  на 
максималните  провисвания  при  една  и  съща  степен  на  натоварването,  при 
усилените и неусилените елементи, е получена разлика от 2.13 до 2.94 пъти.  

 Коефициента  на  сигурност  се  запазва  от  12%  до  ‐6%,  докато  коефициента  на 
разрушение намалява от 1.2% до ‐19.3%. Получените коефициенти на сигурност и 
разрушаване показват, че този начин на усилване не променя съществено общата 
сигурност  и  като  цяло  е  подходящ  за  усилване  на  такъв  тип  конструктивни 
елементи.  

 При сравняването на разрушителните сили  в усилените и неусилените образци 
се наблюдава, увеличение на носещата способност 2.1 пъти при усилването на 
елементите с ниските опорни устройства. Докато в образците усилени, с високо 
разположени закотвящи устройства носимоспособността е увеличена 2.35 пъти.  

 В неусиления елемент се наблюдават пукнатини с размер 0.3мм при достигане на 
характеристичната му носимоспособност. В образците с шпренгелна система при 
тази  степен  на  натоварване  пукнатини  не  се  наблюдават.  При  достигане  на 
характеристична носимоспособност на усилените елементи, не се отварят нови 
пукнатини. А  старите  се  запазват и широчината им е  в  границата от  0.1mm до 
0.2mm.  

 Проявилите  се  загуби в напрягащата  сила в елементите  с  високо разположено 
закотвящо приспособление са значително по‐големи от тези, в които шпренгела 
минава през центъра на тежестта на сечението при опората. 

 Ексцентрицитета  на  шпренгелната  система  не  се  отразява  съществено  на 
увеличението  на  напрежението  в  следствие  на  деформацията  на  елемента. 
Реализирането  на  закотвящите  устройства  над  оста  на  гредата  води  до 
увеличение на тези напрежения около 2 пъти.  
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ГЛАВА 5. Опростен числен модел, изготвен на програмата 
ETABS, на стоманобетонна греда, усилена с външна 

напрягаща армировка, натоварена на огъване.  

5.1 Общи принципи на численото моделиране  

Съвременните  изчислителни  софтуерни  програми,  базирани  на  метода  на 
крайните  елементи,  позволяват  да  се  моделира  конструкцията  с  действителните 
геометрични и физически характеристики на усилените сечения на елементите.  

С МКЕ могат да бъдат решавани модели  с различна  геометрия и натоварване. 
Основна разлика в моделите е броят и вида на степените на свобода на точка от модела, 
съответно  възел  в  елемента.  Всяка  една  задача може  да  се  реши  с  няколко модела. 
Възможен подход е да се започне с най‐прост модел. При необходимост се преминава 
към по‐сложните модели, като решенията от предишните модели могат да служат за 
проверка.  

Модерните  инженерни  програми  дават  резултати  много  близки  до 
действителните. С напредването на технологиите, инженерните програми стават все по‐
точни и позволяват все повече свобода в моделирането на елементите. ETABS e избрана 
поради факта, че програмата е широко разпространена в инженерната практика. В нея е 
възможно моделирането на елементи с нелинейно поведение, както и  задаването на 
пластични  материали.  Този  равнинен  модел  трябва  да  бъде  верифициран  към 
експерименталната част, като целта е да послужи в инженерната практика и съответно 
да подпомогне проектантите да изследват елементи, усилени чрез външна напрегната 
армировка.  

5.2 Моделиране на усилвания елемент 

За  по‐точно  симулиране  на  действителната  работа  на  гредата,  комплексният 
материал стоманобетон се описва чрез плочести (shell) елементи за бетонното сечение 
и прътови за моделиране на армировката. Към стоманобетонното сечение чрез прътови 
(frame)  елементи  е  моделирана  и  външната  напрегната  армировка.    Задават  са 
характеристиките  на  материалите  за  отделните  елементи.  Материалите,  които  се 
моделират  са  бетон,  горна  и  долна  обикновени  армировки  и  армировка  за 
предварително напрягане. За всеки един от посочените елементи трябва да се зададат 
нелинейните характеристиките на материала и площ на напречното сечение. В модела 
обикновено се залагат стандартните работни σ‐ε диаграми.   

За  бетона  се  задава  билинейна  диаграма.  Поради  наличието  на  пукнатини  в 
опънната зона, бетонът е изключен от работа в нея, като се задават нулеви напрежения 
и  деформации  в  опънната  зона.  С  цел  да  се  постигне  верификация  на  модела  към 
експерименталната част е необходимо да се регулират някои от неговите параметри. 
При изготвянето на опростения инженерен модел в програмата ETABS, са използвани 
нейните възможности за постигането на тази цел. Това е реализирано чрез увеличаване 
на  наклона  на  качващия  клон  от  σ‐ε  диаграмата.  Приемайки  различни  стойности  на 
деформациите на бетона, се проследява поведението на елемента.  

За различните видове стомани диаграмите са приети по сходен начин. Отново са 
избрани подробни точки, описващи поведението на материала.  
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Програмата  ETABS  позволява  моделирането  на  плочести  елементи,  чрез 
мембранни  или  черупкови  свойства.  Поради  факта,  че  гредите  работят  на  огъване  в 
равнината  си  за  тяхното  моделиране  се  използват  мембранни  елементи,  чието 
състояние  може  да  бъде  равнинно  деформирано.  За  задаване  на  нелинейни 
характеристики на елементите се използват слоести стенни елементи.  

Армировката  се  задава  чрез  прътови  елементи  с  площ,  равна  на  сумата  от 
армировъчните  пръти  в  съответното  сечение.  Долната  и  горната  армировка  се 
моделират  в мястото,  съответстващо на  това  в  действителния  елемент  (в  центъра  на 
тежестта им). 

Последният  елемент,  който  се  моделира,  е  напрягащата  армировка.  Тя  се 
изчертава  по  желаната  геометрия  за  приетата  схема  на  шпренгелната  система. 
Шпренгелите  се  моделират  в  равнина,  различна  от  тази  на  мембранния  елемент  и 
отговаряща  на  действителното  им  положение  спрямо  центъра  на  тежестта  на 
стоманобетонното  сечение.  За  да  се  направи  връзка  между  външната  напрягаща 
армировка  и  стоманобетона,  могат  да  се  използват  безкрайно  корави  връзки.  
Моделират се link елементи в местата на връзка на бетона с шпренгелната система ‐ при 
опорите и в местата на девиаторите.  

В  случая  конструкцията  е  моделирана  от  няколко  елемента,  които  трябва  да 
работят съвместно. За реализирането на това е необходимо наличието на достатъчен 
брой точки, в които отделните елементи да си взаимодействат. Плочестият елемент на 
гредата се разделя на достатъчен брой крайни елементи, за да може във всяка важна 
точка  от  конструкцията  да  има  възел  –  точката  на  анкериране  на  напрягащата 
армировка, местата на натоварването, девиаторите в третините на гредата и т.н. Също 
така  е  необходимо  да  бъдат  направени  и  възли  при  армировката,  която  е  вътре  в 
сечението. По този начин се отчита съвместната им работа в модела.  

Опорите  са  стандартните  за  проста  греда,  като  от  едната  страна  се  позволява 
хоризонталното преместване по X, а при другата опора то е фиксирано. С това приключва 
моделирането на геометрията на напрегнатата греда. 

Следващата  стъпка  е  задаване  на  натоварване,  като  се  следва  действителната 
схема  на  натоварване  на  конструкцията.  Натоварването  се  разделя  на  две  части. 
Първоначално имаме постоянните въздействия върху конструкцията. Това би могло да 
е натоварването от собствено тегло на плочата в действителната сграда, в която се прави 
усилването.  След  това  в  зависимост  от  избраната  схема  на  усилване,  се  задава 
предварително определената напрягащата сила.  

Напрягащата  сила  в шпренгела може да  се  зададе  като по цялата дължина на 
пръта се зададе температура, която води до скъсяване на елемента и по този начин се 
генерира напрягащата сила във всеки прът.  

													∆
∆

	,																																																																																																																												 5. 1  

Втората  стъпка  е  натоварване  на  степени  до  достигане  на  крайно  гранично 
състояние в елемента.  Задава се като продължение на първия случай на натоварване, 
което  означава,  че  след  натоварването  с  постоянните  въздействия  и  прилагането  на 
напрягащата  сила,  ще  се  реализира  увеличение  на  натоварването  до  изчерпване  на 
носимоспособността на елемента. Това става като се зададе сила единица в точката на 
прилагане  на  външното  въздействие.  Анализът  продължава  докато  напреженията, 
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получени  от  външното  натоварване,  не  се  изравнят  с  напреженията  в  елемента  при 
изчерпване  на  носимоспособността  на  материалите.  За  всяка  една  от  стъпките  се 
получава информация за напрегнатото и деформираното състояние на елемента. 

За да може да се определи момента на настъпване на крайно гранично състояние 
вследствие  на  изчерпване  на  носимоспособността  на  армировката,  в  нея  е  зададена 
зона, в която се очаква да настъпи провлачане. В долната армировка това са местата на 
връзка  на  армировката  с  крайните  елементи  на  бетонното  сечение.  В  шпренгела 
провлачането се очаква в средното сечение и затова там се поставя пластична става. 

Анализът трябва да се проведе само в X‐Z равнина. При стартиране на анализа се 
задава, че и за двата случая на натоварване трябва да се проведе статичен нелинеен 
анализ.  

 
Фигура 5.1 Модел на гредата усилена чрез шпренгелна система 

5.3 Числен анализ и изводи 

За сравнение с експерименталните резултати по описаната по‐горе процедура са 
изготвени два опростени изчислителни модела.  Те отговарят на първата и на  третата 
схема  на  усилване  съгласно Фигура  4.7.  Това  са  двата  варианта  на  усилване  с малък 
ексцентрицитет спрямо нулевата линия греди. Сравнявани са провисванията в средата, 
както и деформациите и съответно усилията в шпренгела и в опънната армировка във 
вътрешността  на  сечението.  Също  така  е  следено  за  момента  на  пластифициране  на 
сечението. Задавани са различни стойности на огъвателната коравина на бетона, докато 
не се достигне до резултати, които в най‐голяма степен съвпадат с експерименталните. 

 
Фигура 5.2 Сили в прътовите елементи от гредата 
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В  Таблица  5.1  и  Таблица  5.2  са  показани  резултатите,  получени  при  различна 
редукция на коравината на огъване на бетона.  

След сравняване на резултатите се ревизират редукционните коефициенти, които 
са използвани при моделирането.  При първата схема при редуциране на коравината на 
огъване  на  бетона  със  7.2%,  се  получават  резултати  най‐близки  до  получените  от 
експеримента.  

При третата схема на усилване резултатите са най‐близки при редукция с 9.3%.  

Първа схема на усилване SB3 

Характеристично натоварване 84kN 

   Експеримент  Модел 

% редукция на коравина на 
огъване  ‐  0.0  3.1  7.2  7.7  13.2 

Преместване в средата (mm)  8.07  5.91  6.71  8.09  8.26  9.81 

Сила в армировка (kN)  69.36  64.38  59.97  58.95  58.79  56.69 

Сила в шпренгела (kN)  94.95  99.15  98.46  99.36  99.45  100.46 

Изчислителнo натоварване 112kN 

   Експеримент  Модел 

% редукция на коравина на 
огъване  ‐  0.0  3.1  7.2  7.7  13.2 

Преместване в средата (mm)  11.58  9.13  10.01  12.03  12.19  14.62 

Сила в армировка (kN)  101.88  91.97  94.10  94.37  94.46  94.23 

Сила в шпренгела (kN)  117.98  126.44  123.10  125.73  125.91  128.79 
Таблица 5.1 Сравнение на резултатите, получени от модела при различна коравина на елемента SB3 

Трета схема на усилване SB5 

Характеристично натоварване 84kN 

   Експеримент  Модел 

% редукция на коравина на 
огъване  ‐  0.0  3.1  7.7  9.3  13.2 

Преместване в средата (mm)  8.04  5.05  7.37  7.77  8.72  9.29 

Сила в армировка (kN)  32.7  32.60  42.47  32.73  36.20  32.02 

Сила в шпренгела (kN)  97.69  96.69  102.44  97.67  99.89  98.33 

Изчислителнo натоварване 112kN 

   Експеримент  Модел 

% редукция на коравина на 
огъване  ‐ 

0.0  3.1  7.7  9.3  13.2 

Преместване в средата (mm)  11.97  7.95  10.46  11.19  11.80  13.25 

Сила в армировка (kN)  75.34  80.16  81.34  83.19  75.70  77.44 

Сила в шпренгела (kN)  118.06  115.87  123.22  107.36  118.08  118.32 
Таблица 5.2 Сравнение на резултатите получени от модела при различна коравина на елемента SB5 

От направените изследвания може да се получи редукционен коефициент, който 
да  се използва при изготвяне на  сходен модел. При по‐голям брой експериментални 
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данни  би могло да се достигне до значително по‐точна стойност. В случая при редукция 
на наклона на работната диаграма на бетона със средна стойност 8.3%, резултатите биха 
могли  да  се  приемат  за  най‐близки  до  действителните.  В  окончателните  модели  е 
следено  също  така  за  момента  на  провлачване  на  опънната  армировка  и  за 
разрушителната  сила.  Те  също  са  близки  до  резултатите  от  експеримента.  В модела, 
както  и  в  действителната  конструкция,  обикновената  опънна  армировка  във 
вътрешността на конструкцията провлачва преди шпренгела. 

На база  инженерния модел в програмата ETABS може да се видят и посоките на 
главните напрежения във всеки краен елемент. С помощта на графиката с ориентацията 
на напреженията в отделните елементи може да се направи прътов (strut and tie) модел 
на  усиления  елемент,  след  което  да  се  направят  подробни  изследвания  на 
напреженията в отделните пръти и във възлите.   

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6.1 Основни изводи 

От направеното изследване и получените от него резултати може да се направят 
следните изводи: 

 При  проектирането  на  опорните  устройства  на  шпренгелната  система, 
използвана за усилването, трябва да бъде отчетено евентуалното нецентрично 
натоварване  от  неравномерно  напрягане  на  двата  шпренгелни  пръта  или 
неедновременното  им  разрушаване.  Необходимо  е  опорните  устройства  да 
имат достатъчна носимоспособност  за поемане на усилията в шпренгелната 
система.  

 Напрегнатите шпренгели влияят в малко по‐висока степен върху коравината на 
усилвания елемент, отколкото върху неговата носещата способност. 

 Нарастването  на  ексцентрицитета  на  шпренгелната  система  оказва 
относително слабо влияние върху увеличаването на носещата способност на 
усилваните елементи и значително по‐голямо влияние върху увеличаването на 
коравината  им  при  високите  степени  на  натоварването.  Следователно  в 
зависимост  от  конструктивните  параметри  на  усилваната  греда  може  да  се 
намери оптимална стойност на ексцентрицитета на шпренгелната система, при 
която  се  удовлетворяват  в  най‐висока  степен  изискванията  за  коравина  и 
носеща способност. 

 При  усилване  на  стоманобетонни  елементи,  с  предварително  напрегната 
армировка,  коефициентът  на  сигурност  се  запазва,  а  коефициентът  на 
разрушаване намалява незначително. Това показва, че този начин на усилване 
е подходящ за приложение при такъв тип конструктивни елементи. 

 Шпренгелната  система води до чувствително намаляване на широчината на 
пукнатините  в  сравнение  с  тези  при  неусилените  елементи.  При 
характеристичните стойности на външните товарни въздействия за усилените 
греди  широчината  на  пукнатините  е  значително  по‐малка,  отколкото  при 
характеристичните стойности на въздействията в неусилените греди. При по‐
нататъшно натоварване в усилените с шпренгелна система греди се наблюдава 
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повторно  отваряне  на  съществуващите  пукнатини,  но  практически  без 
образуване на нови до разрушение на елемента. 

 Предписаната в БДС ЕN1992‐1‐1 стойност от 100 МРа за нарастване на силата в 
предварително  напрегната  армировка,  вследствие  на  деформацията  на 
елемента, е твърде приблизителна и е значително по‐ниска от получените от 
експеримента  резултати.  Увеличаването  на  тази  сила  нараства  при 
реализирано закотвяне над оста на гредата. 

 За  напречните  сечения  на  стоманобетонна  конструкция,  усилена  с 
предварително  напрегната  шпренгелна  система,  е  в  сила  хипотезата  на 
Бернули. 

6.2 Научни и научно‐приложни приноси от дисертационното изследване 

1. Извършен е задълбочен литературен обзор и критичен анализ на развитието 
и актуалното състояние на проблемите, свързани с усилване на съществуващи 
стоманобетонни  гредови  конструкции  с  външна  предварително  напрегната 
армировка без сцепление с бетона. 

2.  Планирана  е  и  е  реализирана  експериментална  програма  от  8  гредови 
стоманобетонни образеца, 5 от които са усилени с предварително напрегната 
шпренгелна  система  при  различни  параметри  на  усилването.  Извършен  е 
комплексен анализ на получените резултати. 

3.  Разработено  е  подходящо  конструктивно  решение  за  закотвящи  и 
отклоняващи  приспособления,  позволяващо  усилване  на  елементите  с 
контрол на напрягащата сила и без значителни загуби от триене. Доказано е, 
че при закотвяне на шпренгелната система над оста на гредата,  увеличението 
на напрягащата сила вследствие деформациите на елемента, както и загубите 
на напрягащата сила, се увеличават значително.  

4.  Експериментално  е  потвърдено,  че  за  напречните  сечения  на 
стоманобетонна  конструкция,  усилена  с  предварително  напрегната 
шпренгелна система, е в сила хипотезата на Бернули. 

5. Установено е, че за стоманобетонна конструкция, усилена с предварително 
напрегната шпренгелна система, широчината на наличните преди усилването 
пукнатини  се  редуцира  значително  и  при  по‐големи  стойности  на 
натоварването практически не се появяват нови пукнатини до разрушаване. 

6.  Установено е,  че  увеличението на напрежението в шпренгелната  система  
вследствие  деформацията  на  елемента  е  значително  по‐високо  от 
препоръчаната в БДС ЕN1992‐1‐1 стойност и зависи от мястото на закотвяне на 
шпренгелите спрямо оста на стоманобетонния елемент. 

7.  Разработен  е  опростен  инженерен  модел  на  програмата  ETABS, 
верифициран  към  експерименталната  част,  който може да  бъде  прилаган  в 
инженерната практика при изпълнение на подобен род усилвания. 

6.3 Насоки за бъдещи изследвания 

В процеса на научното изследване са обособени някои основни аспекти, които 
могат да бъдат предмет на бъдещи изследвания: 
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 Да  се  направят  още  теоретични  и  експериментални  изследвания  с 
допълнителни вариращи параметри на усилващата система, на база на които 
да бъде изготвена по‐точна методика за изчисляване на елементи, усилени с 
предварително напрягане ; 

 Да се създаде методика за изчисляване на увеличението на напрежението, 
вследствие  на  удължението  на  шпренгела,  която  да  бъде  предложена  за 
въвеждане в БДС ЕN1992‐1‐1; 

 Да  се  изготви  по‐точен  нелинеен  модел  на  усилени  стоманобетонни 
елементи, с предварително напрегната армировка в по‐комплексни програми 
за  числено  моделиране,  като  например  ANSYS,  DIANA  и  т.н.  с  отчитане  на 
работата на бетона в опънната зона между отделните пукнатини; 

 Да бъде изготвен прътов модел за изследване на стоманобетонни елементи, 
усилвани с външна напрегната армировка и да се сравнят резултатите от него 
с експерименталните резултати; 

 Да се направи изследване на стоманобетонни елементи с външна напрегната 
армировка за действието на срязващи сили и да бъде създадена методика за 
оразмеряване на такива елементи по наклонени сечения; 

 Да  се  изследва  поведението  на  стоманобетонни  елементи,  напрегнати  с 
ламели от FRP и да се изготви методика за изчисляването им; 

 Да се изследва поведението на стоманобетонни елементи, усилени с външна 
напрегната армировка при земетръс. 
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