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Abstract: The report shows the way how to obtain computing anchor length and the 
dependent factors, according to Eurocode 2, in details. 
A table was made to facilitate the practical use of relative computing anchor length 
according to the type of concrete, the type and tension state of the reinforcement and the 
authoritative relation dc  (concrete cover of the reinforcement/diameter of the 
reinforcement bar). Representative example was developed, to show how to use the table in 
a specific case. 
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1. Увод 
За да може армировката да заработи, т.е. да поема появилите се в нея опънни или 

натискови сили, трябва да бъде надеждно закотвена в бетона без появата на надлъжни 
пукнатини или разцепвания. Закотвянето може да бъде осъществено чрез сцеплението, 
допълнителна напречна армировка или с помощта на механични помощни средства като 
анкерни плочи. 

 
2. Изложение 
Основните начини за закотвяне на армировката са показани на Фиг. 1. Очевидно, в 

повечето случаи закотвянето на армировката се извършва с помощта на някакъв вид кука, 
което е свързано с необходимост от нейното огъване. 

По принцип бетонната стомана може да бъде огъвана студено или топло. Топлото 
огъване изисква контролирано загряване до около 500°С и охлаждане на пръта след 
огъването във въздушна среда. Това нарушава физико-механичните показатели на 
стоманата и не е за предпочитане. В повечето случаи се извършва студено огъване. 
Причинените от това пластични деформации предизвикват уякчаване на материала, а при 
многократно огъване и разгъване се появяват пукнатини по външната страна на кривината 
                                                 
1
 Константин Русев, проф. д-р инж., кат. „Масивни конструкции”, УАСГ, бул. „Хр. Смирненски” 1, София, 

e-mail: irb_irb@abv.bg 
2 Владимир Янчев, доц. д-р инж., кат. „Масивни конструкции”, УАСГ, бул. „Хр. Смирненски” 1, София, e-
mail: vladimir_yanchev@abv.bg 

I - 1 



ХII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ’ 2012 
12th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU' 2012 

на пръта. По тази причина, огъването на армировката се извършва при минимално 
допустими радиуси. 

 

 

Фиг. 1. Основни начини за закотвяне на армировката  
 

Появяващите се местни смачквания на бетона в зоната на промяната на посоката на 
армировката също се ограничават чрез минимални стойности на диаметрите на огъващите 
ролки – дорника. 

В Еврокод 2 се препоръчва, за избягване на пукнатини върху огъвания прът, 
минималният диаметър на дорника да бъде  4min, m  при диаметър на пръта mm16  и 

 7min, m  при диаметър на пръта mm16 . При леки бетони тези стойности трябва да 

бъдат увеличени с 50%. За огъването на готови мрежи, диаметърът на дорника зависи от 
това, дали напречната армировка е от страната на огъването или от външната страна, 
както и от разстоянието на напречния прът до мястото на огъване. Във всички случаи 
обаче min,m  трябва да отговаря на условието 
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където  е опънната сила в пръта при крайни гранични състояния в началото на 
огъвката, а 

btF

    2;2min   nomb caa  – Фиг. 2. Стойността на  не трябва да бъде по-
голяма от тази за бетон клас С55/67. 

cdf

 

 

Фиг. 2. Бетонно покритие и светло разстояние между армировъчните пръти 
 

Предаването на силата чрез сцеплението между армировката и бетона е най-простия 
и по принцип най-евтиния начин за закотвяне на прътите. Носещата способност на 
закотвянето, основно зависи от това дали образуването на коничните пукнатини може да 
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бъде предотвратено от по-голямо бетонно покритие или напречни натискови напрежения, 
които компенсират опънните напрежения чрез напречно армиране. Напреженията на 
сцепление по продължение на дължината на закотвяне са свързани с локалните 
относителни измествания между бетона и армировката и по този начин са независими от 
натоварванията. С нарастване на натоварването, максимумът на напреженията на 
сцеплението се измества към края на пръта. На практика за определяне на закотвящата 
дължина, напреженията на сцепление се приемат за постоянни, като силата в пръта се 
увеличава по дължината на закотвяне. 

Определянето на закотвящата дължина на надлъжната армировка в Еврокод 2, по 
принцип се отнася за оребрена армировка, като се дефинира гранично изчислително 
напрежение на сцеплението с израза 

 
(2.2)       ctdbd ff 2125,2  . 

 
Коефициентът 1  е свързан с качеството на състоянието на връзката и позицията на 

пръта по време на бетонирането. Влиянието на сцеплението се обхваща опростено чрез 
категоризирането на добри и недобри условия на сцепление – Фиг. 3. За добри се приемат 
условия на сцепление за: всички пръти под ъгъл от 45°  90° спрямо хоризонталата по 
време на бетонирането, всички пръти под ъгъл от 0°  45° спрямо хоризонталата по 
време на бетонирането, разположени в елементи, чиято дебелина в посока на 
бетонирането не надвишава . При елемент с дебелина, по-голяма от , 
прътите трябва да бъдат разположени в долните  или поне на  от горната му 
повърхност. Освен това за добри се приемат условия на сцепление за произведени в 
легнало положение елементи с външни размери на сечението , които се 

уплътняват с външни вибратори. В тези случай 

mm250 mm250

mm250 mm300

500 mm

0,11  . Във всички други случаи 
условията на сцепление могат да бъдат приети за недобри и 7,01 . 
 

 

Фиг. 3. Условия на сцепление  
 

Коефициентът 2  е свързан с диаметъра на прътите. Във всички случаи при 
mm32  се приема 0,12  , а при  >  се приема mm32   1001322   . Препоръчва се за 

прътите с  >  да не бъдат използвани куки,  а други закотвящи устройства. mm32

В Еврокод 2 се въвежда основна дължина на закотвянето  за прав прът, която 

отговаря на поемането на сила , като се приема постоянно гранично напрежение на 

сцеплението . Определя се по израза 

rqdbl ,

yds fA

bdf

 

(2.3)       
bd
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4,  , 

където sd  е проектното напрежение в пръта за сечението на закотвяне, получено за 

крайни гранични състояния. При куки и огънати пръти закотвящата дължина се отчита по 
оста на пръта. 
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Изчислителната оразмерителна стойност на дължината на закотвяне  се определя 
с помощта на израза 

bdl

 
(2.4)       min,,54321 brqdbbd lll    и ограничението 7,0532  . 

 
Таблица 1. Коефициенти   за определяне на  bdl

 
Коефициентите   са дадени в Таблица 1 и отчитат: 
- 1  – ефекта на формата на пръта по Фиг. 1 при достатъчно бетонно покритие; 
- 2  – ефекта на бетонното покритие по Фиг. 4; 
- 3  – ефекта на ограничаването от напречна армировка; 
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- 4  – ефекта на влияние на напречно заварени един или повече пръти с диаметър 

t > 6,0  по дължината bdв ; 
- 5  – ефекта на напрежения от напречен натиск по дължината bdl . 
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Фиг. 4. Определяне на  dc

 
Стойностите на  са съответно min,bl

 
(2.5а)       =min,bl  mm100;10;3,0max , rqdbl    при опънати пръти, 

(2.5b)       =min,bl  mm100;10;6,0max , rqdbl    при натиснати пръти. 

 
На базата на изложените формули и Таблица 1 [1, 2, 3] е съставена Таблица 2 за 

отчитане на относителната изчислителна дължина на закотвяне за стомана B500, в 
зависимост от класа на бетона, формата и напрегнатото състояние на армировъчния прът 
и отношението dc . Стойностите се отнасят за диаметри на армировъчните пръти, не по-
големи от и за добри условия на сцепление при mm32 1543  . При неспазване на тези 
условия отчетените относителни изчислителни дължини на закотвяне се коригират по 
съответен начин, посочен в забележките към Таблица 2. 

Пример: Да се определи изчислителната дължина на закотвяне на опънат 
армировъчен прът с диаметър  от стомана клас В500, завършващ с права кука без 
напречна армировка и напречен натиск по дължината на закотвяне 

mm14

 1543   . Бетонното 
покритие е , а светлото разстояние до съседния армировъчен прът е mm501 c mm130a . 
Използван е бетон клас С25/30. Условията на сцепление са добри, т.е. 11  . 

1. Отчитане на основната дължина на закотвяне . rqdbl ,

От Таблица 2 за армировъчен прът с диаметър  от стомана В500 при 
използван бетон клас С25/30 се отчита 

mm14
5,40, rqdbl , т.е. l . mm56714.5, 40, rqdb

2. Отчитане на изчислителната дължина на закотвяне . bdl

От Табли ц а 2, при използван бетон клас С25/30 и 
    mm5050;2130min;2min 1  cacd , т.е. 57,31450 dc , за опънат армировъчен прът 

с диаметър  от стомана клас В500, завършващ с кука се отчита mm14 26bdl  т.е. 
  mm1,170mm100;mm14.10;mm567.3,0max14.26 min,mm364  bbd ll . 
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