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ПРЕДГОВОР 
 

В практиката на стоманени конструкции, рамковите системи са едни от най-
разпространените в световен мащаб заради безспорните им предимства - бърз и прост 
монтаж, заготвяне на елементите в заводски условия и наличието на голямо светло 
пространство, свободно от колони.  

При рамковите конструктивни системи се разчита коравия рамков възел да 
обединява работата на гредата и колона, което налага цялата система да се разглежда 
като единна структурна единица. Съвместната работа на елементите от рамката води до 
намалена височина на гредата, висока способност на системата да се съпротивлява на 
външни въздействия и позволява ефективното използване на вложения материал. 

Настоящият труд е ограничен до най-масовият тип – едноетажни, едноотворни 
портални рамкови конструкции, без подкранови пътища, с развита биконструкция 
(връзкова система) между рамките, обуславяща неизменяемостта на сградата в 
надлъжно направление. Изследването ще бъде насочено към особеностите на рамковата 
конструкция. Връзковата система не е предмет на дисертационния труд. 

Първото приложение на разглеждания вид конструкции датира от втората 
световна война (40-те години на миналия век), но добиват значителна популярност едва 
20 години по-късно. Сред най-честите им приложения са покриване на складови или 
търговски площи, селскостопански сгради, хангари, шоуруми, хипермаркети и много 
други.  

Съществуват множество неизяснени въпроси, както и изключително сложни и 
времеемки аналитични процедури свързани с устойчивостта на рамковите системи 
(напр. изследване на вутния участък от гредата), тъй като гредите и колоните работят 
като едно цяло, а заложения в нормативните документи класически подход разглежда 
самостоятелен елемент или участък от него. Класическият подход до голяма степен 
цели да направи достъпно решаването на проблема с устойчивостта, макар и да не 
преповтаря реалното поведение на системата. Въпреки това в [24] е дадено решение за 
призматични елементи, но например за изчисляването на скосените участъци от гредата 
липсва достъпен и лесен метод. На този проблем ще бъде обърнато специално внимание 
в литературния обзор и в предстоящите изследвания.  

Планирана е експериментална програма с много оригинален подход на 
натоварване с гравитачно изпитване на три броя рамки. Резултатите от натурното 
изпитване ще послужат за валидиране на големия брой предвидени числени 
изследвания, на чиято база ще бъдат направени изводите в научния труд. 

За целите на дисертацията и извършване на  широкоспектърните параметрични 
излседвания ще бъде създаден софтуер, използващ програмния интерфейс на SAP2000 
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и ABAQUS, който да извърши значителен обем числени изследвания на близо 29000 
различни рамки. Числените изследвания включват прилагането на три различни метода 
за оразмеряване на конструкцията – класическия и общия метод за загуба на 
устойчивост, заложени в нормативните документи [24], както и двойно нелинеен 
анализ с отчитане на несъвършенствата (GMNIA). Резултатите от всички решени рамки 
ще бъдат обединени и анализирани. Параметрично изследване ще третира изчисляване 
на скосен участък, както по заложените в нормативния документ [24] подходи, така и с 
метод, залегнал в британската практика. 

Предвижда се детайлно изследване за посоката и размера на началните 
несъвършенства и да се оцени тяхното влияние за носимоспособността на системата. 

Насоката на настоящия труд е извеждането на достъпни и прости правила, 
улесняващи работата на проектанта, които да съкратят броя на необходимите проверки 
за гарантиране сигурността на системата, както и да се оптимизира разхода на вложения 
материал.  

Ще бъде разгледан класическият вариант на изпълнение на рамка съставена от 
елементи с двойно-Т сечение – колони и ригел. Конструкцията, която ще е предмет на 
предстоящия анализ е съставена изцяло от валцувани профили. Другата вариация на 
стоманената рамка е по-икономична от гледна точка вложен материал със съставени от 
листова стомана профили с променлива височина на стеблото и различни дебелини на 
поясите, което позволява оптимално разпределение на материала. Естествено 
приложението на единия или другия вариант е спорен въпрос от финансово изражение 
и до голяма степен зависи и от възможностите на производителя на стоманени 
конструкции, класа на изпълнение на конструкцията (заради контрола при заваряването 
на много линейни метри заваръчни шевове) и множество други фактори.  

Изложеното до тук и неизяснените въпроси по темата провокират интереса на 
автора. Очевидна е необходимостта от изследване в тази посока за този вид широко 
разпространени конструкции. 

Оттук насетне под GMNIA ще се разбира: „Геометрично и материално нелинеен 
анализ с отчитане на несъвършенствата“. 

ГЛАВА 1: ВЪВЕДЕНИE. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР ПО ТЕМАТА. 
1.1   Устойчивост – основни положения. Числен подход при намиране на 

Мcr. 

 В литературата са обобщени два вида загуба на устойчивост на системи 
подложени на натискови усилия – такава, която е свързана с бифуркация (раздвоение) 
на равновесието и такава, която се свързва с граничен или максимален товар. Първи 
Ойлер през 1774 г. е решил задачата за праволинеен просто подпрян еластичен прът в 
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равнината [1], натоварен с надлъжна натискова сила F, изхождайки от 
диференциалното уравнение на еластичната линия: 

2

2
" ( ) решаване и гранични условия

cr
eff

EI
EIw M x F

l


        (1) 

Когато елемента превиши някаква стойност на осовата натискова сила, наречена 
критична, то той не може да се съпротивлява на огъването и настъпва загуба на 
устойчивост – това е рязкото намаляване на съпротивляемостта на натиснатия прът на 
огъване при достигане на критичната стойност на натисковата сила. Този вид 
класическо разглеждане на проблема е за идеално еластична система, без начални 
несъвършенства т.е. тук говорим за бифуркационна загуба на устойчивост. 
Бифуркационната загуба на устойчивост е тази, при която съществува точка на 
разклонение (бифуркационна точка) – това е момента на настъпване на загуба на 
устойчивост – рязкото преминаване от първоначалния път във вторичния. Този случай 
е възможен само в теоретичната част от проблема, а практически винаги имаме начални 
несъвършенства, които обуславят посоката, в която елементът ще загуби устойчивост. 
На фиг.1-1 е онагледена в най-общия си вид бифуркационната (класическата) теория. 

 
Фиг.1-1 – Видове бифуркация 

 При греда, подложена на огъване е възможен друг вид загуба на устойчивост – 
обща загуба на устойчивост. 

 
Фиг.1-2 – Загуба на обща устойчивост 
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Вертикалният товар предизвиква огъване, което натиска единия пояс и опъва 
другия. Натиснатият се опитва да се премести странично, а опънатият се опитва да стои 
в началното си положение (фиг.1-2). Освен задържащите сили от единия пояс заради 
опъна в него, съществуват и задържащи (възвръщащи) сили от съпротивлението на 
самото сечение [15]. Съвкупността от тези две задържащи сили обуславя 
съпротивлението на измятане на елемента. 

 Подобно на центрично натиснатия прът където се търси критична осова сила за 
изкълчване на елемента, при измятането се търси еластичен критичен момент – 
обобщено и в двата случая се търси критичен товар. Първи Тимошенко (1905) [4] е 
решил задачата за елемент с постоянно двойно-Т сечение, натоварен с постоянен 
огъващ момент М0 (фиг.1-3). 

 
Фиг.1-3 – Решение на Тимошенко за критичен момент 

Тимошенко е приел, че формата на измятане е по синусоида с една полувълна и е 
изразил в диференциален вид външните моменти действащи в сечението и 
съпротивляващите се вътрешни по деформирана схема (въвежда фиктивна координатна 
система на елемента в безразлично равновесие – x`,y`,z`), след което ги събира и за да 
има равновесие ги приравнява на нулa. Оттам насетне след съответните математически 
операции достига до крайния отговор – еластичния критичен момент. 

 

(2) 

На база на изследванията на различни учени през годините – H.Djalaly,  Mrázik & 
Djubek (1958) [35] Clark & Hill (1960), доразвиват тази формула до известната формула 
с трите коефициента на Clark-Mrázik [42], като доста подобен на нея вариант е 
публикуван в предварителните издания на Еврокод 3 (ENV 1993-1-1) в Приложение F, 
а по-късно премахната. Тази формула обобщава всички възможни случаи свързани с 
измятането на един елемент: 

   
2 22

2

1 2 3 2 32 2
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w z tz z
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z w z z

I k L GIEI k
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1.2   Общ метод за изкълчване и измятане според EN1993-1-1 (§6.3.4). 

 Общият метод за изкълчване и измятане позволява както проверка на отделен 
конструктивен елемент, призматичен или скосен, така и проверка на цяла равнинна 
рамкова конструкция, подложена/и на натиск и/или просто огъване в равнината им.  

Основната проверка на общия метод за загуба на устойчивост извън равнината: 
       χop αult, k / γM1  > 1,     (4) 

където αult,k e множител на изчислителните товари до изчерпване на 
носимоспособността на критичното сечение. При определянето му се отчитат всички 
несъвършенства в равнината на системата (общи и местни) и не се разглежда 
пространственото ѝ поведение. Извършва се геометрически нелинеен анализ като 
итеративно се скалира товара до получаване на коефициент на използваемост равен на 
единица в критичното сечение [55, 56]. Поради сменящите се усилия при всяка 
итерация, всяко сечение в разглежданата система се проверява с преизчисляване на 
класа му, за да се използва правилната методика за определянето на коефициента на 
използваемост R съгласно БДС EN 1993-1-1 [24]. Приложена е схема за оразмеряване 
на всяко сечение, в зависимост от класа му (фиг.1-4): 

 
Фиг.1-4 – Блок схема за изчисляване на сечения при приложение на общия метод 
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Съгласно §5.2.2 на БДС EN 1993-1-1 [24] при прилагане на цялостен геометрично 
нелинеен анализ с отчитане на несъвършенствата, необходимостта от проверки на 
устойчивост отпада и е достатъчно да се провери само носимоспособността на 
напречното сечение. Следователно с определянето на αult,k по описания начин и 
доказването, че стойността му е по-голяма от единица, устойчивостта в равнината е 
осигурена. Така се оказва, че общият метод на практика отчита цялостното поведение. 

Редукционният коефициент за устойчивост χop  (“op” = out of plane) се определя 
за общата условна стройност на системата по най-неблагоприятната крива на 
изкълчване, съответстваща на напречно сечение от рамката: 

,

,

λ ult k
op

cr op




        (5) 

 αcr,op  e множител на изчислителните товари до достигане на еластична загуба на 
обща устойчивост или изкълчване извън равнината на системата, без да се отчитат 
равнинните (в равнината на системата) или местни форми и несъвършенствата на 
системата. Първата форма, която се взема предвид, е обща извън равнината (фиг.1-5): 

 
Фиг.1-5 – Обща загуба на устойчивост (извън равнината) 

Множителят на товарите за тази форма е критичния множител на товарите за 
извън равнинна загуба на устойчивост - αcr,op. 

За окончателната проверка на метода съществува и по-нерадикален подход, който 
е описан в литературата като постигащ по-близки до реалността резултати [60]. При 
него вместо приемане на един общ редукционен коефициент χop, който е минималният 
от коефициента на изкълчване извън равнината χz и коефициента на измятане χLT, се 
прави интерполация между тях и проверката добива вида: 

,

1 , 1

1
/ /

y EdEd

z Rk M LT y Rk M

MN

N M   
  ,     (6) 

като тук NEd и Му,Ed са усилията получени от геометрически нелинейния анализ с 
отчитане на несъвършенствата в критичното сечение за определяне на αult,k. 
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1.3   Едноетажни рамкови системи. Методи за опростено изчисляване на 
устойчивостта на елементи с променливо сечение.  

Класификация на рамките според изчислителната схема 

 

 

 

Фиг.1-6 – Основни изчислителни схеми 

Класификация на рамките според методите им за анализ [24]. 
→ αcr ≥ 10 – неотместваема рамка (Non-sway). В този случай не е нужно отчитане 
на ефекти от 2-ри ред (P-∆). Устойчивостта на колоните се проверява, но при 
изкълчвателна дължина в равнината на рамката равна на системната дължина на 
колоната. 
→ 3 ≤ αcr ≤ 10 – отместваема (Sway). Необходимо е отчитане на ефектите от 2-ри 
ред, тъй като тази рамка е чувствителна към тях – практиката, а и проучвания [69] 
показват, че рядко се попада в този случай при едноетажни рамкови системи без 
подкранови пътища. Това се потвърждава и от изследванията  
→ αcr ≤ 3 – твърде деформируема и чувствителна към ефекти от 2-ри ред рамка. 
Необходимо е увеличаване на коравината (допуска се само с отчитане на P-∆ и 
несъвършенства). 

Двуставна рамка Запъната рамка 

Конзолни колони 

Триставна рамка 

M ~ q×l2 / 12÷16 

~M при базата за стандартна рамка 
(зависи от коравините). 

Неикономични фундаменти! 
Използва се при недостатъчна 

хоризонтална коравина (високи рамки)! 

Оптимален вариант! 
Икономично фундиране! 

Масово приложение! 

Само теоретична постановка – 
в реалност не се ползва заради 

много ниската коравина! 
Рационално при вариант със 

стоманобетонови колони – стоманен ригел. 
Рационално и при сгради с тежки кранове. 

M ~ q×l2 / 8 (станд.корав.) 

При много корави 
колони момента в 

полето намалява, а в 
базите се увеличава! 
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Методи за анализ 
→ Метод на еквивалентната колона – в този вариант усилията се определят по теория 
от 1-ви ред (линейна статика). Според описаната класификация на рамките, този метод 
има два подварианта – случай с неотместваема рамка (Non-sway) и случай, при който 
е отместваема (Sway): 

- Неотместваема рамка (фиг.1-7 – а) – за получените усилия колоната се проверява 
за загуба на устойчивост при Lcr,y = L0 на нецентричен натиск (т.е. за неотместваема 
форма на загуба на устойчивост). 

- Отместваема рамка (фиг.1-7 – б) – хоризонталните товари се завишават с множителя 

на Янг 
1

1 1/P
cr

k
  

, а изкълчвателната дължина на колоната, за която се прави 

проверка на нецентричен натиск, се определя за отместваема форма на загуба на 

устойчивост с изкълчвателен коефициент - 2 1 0,38 / n   , като n е отношението 
между коравините на огъване на ригела и колоната.  
→ Геометрически нелинеен анализ (цялостен): 
- Отчитане само на глобалните несъвършенства на системата (фиг.1-7 – в), но без 

отчитатане на местните дъгови несъвършенства на елементите. След решението на 
нелинейния анализ се проверяват елементите отново по методиката в §6.3.1, §6.3.2, 
§6.3.3 от [24], но за колоната отново се взима Lcr,y = L0. Ако рамката се класифицира 
като неотместваема може да се приложи тази методика и без геометрически 
нелинеен анализ, а само със завишаване на разрезните усилия с множителя на Янг 

Pk   [83]. 

- Пълен анализ от 2-ри ред (фиг.1-7 – г) – (с отчитане на P-∆-δ [71]) въведени са 
глобалните несъвършенства за цялата рамка и местните дъгови несъвършенства на 
елементите. Извършва се анализ от 2-ри ред (ако рамката е неотместваема, може да 
се извърши линеен анализ със завишени усилия с множителя на Янг) и с получените 
усилия се оразмеряват единствено сеченията, а устойчивостта се приема за осигурена  

- Възможно е да се приложи и итеративно решение: 
 - извършва се линеен анализ на системата със заложени начални несъвършенства; 
 - извършва се нов анализ по деформирана схема, получена от предната стъпка; 
 - стъпките продължават до достигането на достатъчно добра сходимост. 
Обикновено са необходими 3 итерации [80]. 

 
Фиг.1-7 – Видове анализ на едноетажни едноотворни рамки 
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 При изчисляването на тези рамки в общия случай сеизмичната комбинация е 
меродавна само за коравината им, а за вертикалните премествания и 
носимоспособността на системата са меродавни основните комбинации с постоянни 
товари, сняг и вятър. Ще разгледаме по-подробно поведението на ригела при 
комбинация от гравитачни товари – 1,35 gk + 1,5 sk. Както ще стане видно и при 
числените изследвания от Глава 4, рядко е възможно комбинация с вятър да е меродавна 
в крайно гранично състоние за този тип конструкция (трябва рамката да е много висока 
и/или да е много голямо ветровото налягане). На фиг.1-8, заимствана от [65] и [77], е 
илюстриран основният „стандартен“ случай. 

При разделянето на зони, при 
прехода от вута към ригел има 
столица с подкос, за който се 
приема, че предотвратява 
усукването в това сечение и по този 
начин участъкът (зона A) се 
разглежда като самостоятелен. 
Както ще покажем по-нататък, дори 
и да не се предвиди столица с подкос 
на това място, разглеждането на така 
разделени зони отново би било в 
полза на сигурността. Зона В е до 
нулевата точка на М-диаграмата, а 
зона С е участък, в който натиснат е 
горният пояс, ефективно укрепен от 
столиците. В зони А и B при 
гравитационни   товари   натиснат  e  

Фиг.1-8 – Разделение на изчислителни зони на ригел     долния   неукрепен   пояс  на  ригела, 
долния неукрепен пояс на ригела, което създава условия за загуба на обща устойчивост. 
Именно този участък представлява практически интерес за изследване на 
устойчивостта му на измятане. Подкосите трябва да са достатъчно полегати, така че при 
евентуално измятане единият да се опъне, а другият да се изкълчи. Ако не са достатъчно 
полегати ще предават част от реакцията на столицата към долния пояс на гредата и в 
същото време, е възможно да се изкълчат от гравитачни товари. Освен това при вариант 
с подкоси най-често столиците са със статическа схема  непрекъсната греда и по този 
начин претоварват рамката от предпоследната ос на сградата. Препоръчва се 
използването на студено-огънати столици, които да бъдат разположени на по-малки 
разстояния – 1,3м. – 2м., като по този начин се оптимизира и работата на ригела, 
бидейки по-гъсто укрепен.  
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 При проверката на зона C оразмеряването се извършва по (7) – част §6.3.3 [24], 
като третото събираемо се премахва, тъй като няма огъващ момент извън равнината. 
Тогава проверката за устойчивост придобива следния вид: 

, ,

1 , 1

, ,

1 , 1

1, 0 ( )
/ /

1, 0 ( )
/ /

y Ed y EdEd
yy

y Rk M LT y Rk M

y Ed y EdEd
zy

z Rk M LT y Rk M

M MN
k а

N M

M MN
k б

N M

   

   


 


 




 ,    (7) 

За определянето на редукционния коефициент в равнината y  на цялата греда са 

нужни привдената стройност и изкълчвателната дължина на ригела в равнината на 
рамката. Тя може да се приеме разстоянието от рамковия възел до билото на рамката, 
но по-точно е с помощта на спомагателен модел, при който е прието, че рамката не може 
да се премества странично (вж.фиг.1-9) [99], т.е. разглежда се устойчивост в симетрична 
(non-sway) форма. 

 
Фиг.1-9 – Изкълчвателна дължина на греда 

Извършва се анализ за разглежданата товарна комбинация посредством 
линейната теория на устойчивостта и се извлича критичния коефициент отговарящ на 
първата форма – αcr. На базата на максималното нормално усилие в ригела от еластичен 
линеен анализ за конкретното товарното състояние, изчисляваме критичната сила за 
загуба на устойчивост като го умножим с получения критичен коефициент. След това 
по обратен път намираме и изкълчвателната дължина на гредата в равнината ѝ (по (8)). 

, ,
y

cr y cr Ed cr y
cr

EI
N N L

N
         (8) 

Следва изчисляване на приведената стройност y  и от нея се отчита и 

редукционния коефициент y . За намирането на останалите два коефициента за зона C 

от (7) - z  и LT  се разглежда участък между укрепяванията (столиците) по натисковия 
пояс. 

Разглежда се като просто подпряна греда с отвор разстоянието между столиците, 
за която се търси по познатия начин еластичния критичен момент и останалите нужни 
характеристики за прилагането на §6.3.3 от [24]. За опростяване може в полза на 
сигурността да се приеме константна моментова диаграма, със стойността на 
максималния момент за участъка [77]. В [95] се предлага разглежданият участък за 
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загуба на обща устойчивост и изкълчване извън равнината да се приема между 
укрепванията на ригела срещу усукване. Този подход е твърде консервативен, тъй като 
реално няма как ригелът да загуби устойчивост по синусоидална форма с една 
полувълна при наличие на столици ефективно укрепващи и междинно натиснатия пояс. 

В обичайната западна практика ригелът в края на вутата (началото на зона B) 
винаги се оребрява и се укрепва с подкоси от столиците, като се приема, че така се 
създава диафрагма и се предотвратява завъртането в това сечение. Ако профилът е 
горещовалцуван се приема, че в нулевата точка от моментовата диаграма елементът 
също е укрепен (виртуално укрепване), а при съставени заварени елементи укрепването 
се приема при първата столица след нулевата точка на диаграмата (т.е. при първото 
укрепване на натиснатия пояс). За така определения участък се правят същите проверки 
за извън равнината, както при зона C, но с новоопрелената дължина. 

 За изчисляването на общата устойчивост на участъка с променливо сечение от 
гредата – зона A – липсва универсална нормирана процедура в [24]. Дори в първото 
практично ръководство за проектиране на стоманени конструкции у нас по Еврокод 3 
[90], е разписан пример за изчисляване на двуставна рамка, но вутните участъци са 
премахнати, тъй като няма реална процедура за изчисляването им. В практиката са 
залегнали няколко опростени процедури, като тук ще разгледаме най-популярната. Тя 
се изразява в изчисляването на еквивалентен натиснат прът на изкълчване извън 
равнината му (фиг.1-10). 

 
Фиг.1-10 – Еквивалентно Т-сечение за обща устойчивост на вута 

Еквивалентният натиснат прът е с форма на Т-сечение и е съставен от пояса на 
вутата и една трета от натиснатата част на стеблото ѝ (средния пояс се пренебрегва) в 
сечение, което е в третината до големия край на вутата [77, 87]. На базата на 
изчислените напрежения от нормалната сила и огъващия момент в това сечение и 
площта на еквивалентното сечение, може да се изчисли еквивалентната натискова сила 
за него. Изкълчвателната дължина се приема колкото е дължината на еквивалентния Т-
профил (дължината на натисковия пояс на вутата). Следва по описаните процедури от 
(1) и (7) да се изчисли носимоспособността на еквивалентния профил на изкълчване 
извън равнината по: 
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и да се сравни с еквивалентната изчислена натискова сила.  

1.4 Експериментални изследвания на непризматични елементи. 
Освен опростените методики за изчисляване на такъв тип елементи, в 

литературата не липсват и различни извършени натурни експерименти със стеблено 
скосени елементи. Някои от тях са български, като един от тях е реализиран от гл.ас. д-
р инж. Г.Радославов, с помощта на доц. д-р инж. Лазар Георгиев [105]. Друг натурен 
експеримент, отново с главна действаща роля на български учен е извършен през 2018 
г. от инж.Т. Танкова [106] в University of Coimbra, заедно с небезизвестни португалски 
учени като Luís Simões da Silva и други, цитирани и по-рано в обзорната глава.  

В съседна Румъния също е извършен натурен експеримент със скосени елементи, 
подложени на нецентричен натиск. Интересното при него е, че за разлика от описаните 
досега опити, са разиграни различни видове укрепване извън равнината, които е 
нормално да бъдат срещнати при разрешаването на един реална практична задача. 
Опитът е извършен в „Politechnica” University of Timisoara от Ionel M. Cristitu, Daniel L. 
Nunes и Adrian I. Dogariu [98], [107]. Тъй като за целите на текущата дисертация е важно 
влиянието на укрепването извън равнината, този опит ще бъде подробно разяснен и 
анализиран в Глава 2, като предварителна валидация на числения модел. Ще бъдат 
сравнени носимоспособностите при различни видове укрепване извън равнината и ще 
се съпоставят с експериментално получените резултати. 

1.5 Заключение на обзорната глава. Задачи и цели. 
Бяха разледани класическата теория на устойчивостта и множество разработки по 

тази тема. В детайли бе разгледан общия метод за загуба на устойчивост от [24], и бе 
онагледено стъпка по стъпка приложението му. В това число бяха изработени и 
авторски блок-схеми, касаещи извличането на коефициента на използваемост при 
различни класове сечения за намирането на множителя на товарите за първо 
пластифициране в някоя нишка от съставните елементи. Разгледани са в детайли 
едноетажните едноотворни рамкови конструкции и особеностите при изчисляването 
им. Обърнато е специално внимание върху съществуващите в литературата аналитични 
подходи за изчисляване на скосени участъци и по-конкретно – изчисляването им на 
обща устойчивост, тъй като класическата методика от [24] е ограничена до призматични 
елементи. 

Едноетажните стоманени рамки намират широко приложение в индустрията, 
може би най-масовата конструкция в пазара на метални конструкции и затова са 
предмет на това изследване. Поставените цели пред настоящия труд са изцяло 
практически насочени, за да улеснят проектанта при изчисляването на стандартни 
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стоманени конструкции. Основните цели пред текущата дисертация могат да се 
обобщат както следва: 
- подобряване и оптимизиране на разхода на вложения материал;  
- задаване на ясна последователност и правила за изчисляването на всички елементи 

от този вид конструкции; 
- изследване и оценка на поведението на едноетажни едноотворни стоманени рамки с 

обширни параметрични изчисления и с провеждането на експериментална програма, 
оценка на влиянието на началните геометрични несъвършенства; 

- формулиране на препоръки на база на обширните параметрични изследвания 
(валидирани посредством планирани експерименти); 

За да се постигнат зададените цели е нужно да се формулират и задачи, с които те 
да се изпълнят. Задачите, които следва да бъдат поставени можем да изредим в следния 
ред: 
- създаване на алгоритъм за / и изчислителен софтуер, с който да бъдат извършени 

мащабни числени изследвания; 
- проучване на извършени практични опити в сферата и валидиране с тях на различни 

обстоятелства, касаещи текущите числени изследвания; 
- планиране, подготовка и провеждане на експериментално изследване на 3 броя цели 

едноетажни стоманени рамки под въздействието на гравитачен товар за оценка 
поведението на този вид конструкция и валидиране на числените опити; 

- провеждане на обширно параметрично изследване с помощта на конвеционалната 
методика от §6.3.1, §6.3.2 и §6.3.3 от [24], общия метод за загуба на устойчивост на 
§6.3.4 от [24] и GMNIA, служещ за реперен анализ и калибриран с експерименталното 
изследване; 

- анализ на началните несъвършенства и влиянието им върху носимоспособността на 
рамковата система; 

Така поставените цели и задачи ще бъдат изпълнени в следващите 3 глави на 
текущия документ. На тяхна база ще се извършат съответните изводи и заключения – 
приноси на дисертацията. 

ГЛАВА 2: ЧИСЛЕНИ МОДЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ЧИСЛЕНИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ. ПЪРВОНАЧАЛНА ВАЛИДАЦИЯ НА ЧИСЛЕНИЯ МОДЕЛ. 
2.1 Описание на числения модел. 

Численият модел на едноетажна стоманена рамка, който ще бъде подробно 
изследван и анализиран ще бъде съставен от призматични елементи с двойно-Т сечение, 
с изключение на вутния участък при рамковия възел. Такъв вид конструкция е показана 
на фиг.2-4, а изчислителната схема отговаря на “двуставна рамка“ от фиг.1-6.  

За целите на дисертацията се планира извършване на анализ с крайни елементи с 
различни програмни продукти. В програмния продукт SAP2000 ще се моделира с 2 вида 
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модели. Първият е с гредови крайни елементи „BEAM“ за изчисляване на равнинни 
модели по конвенционалната методика от §6.3.1, §6.3.2, §6.3.3 и множителя αult,k от 
§6.3.4 от [24]. Вторият вид модели в SAP2000 ще се представлява пространствен линеен 
анализ на устойчивост с модел на рамката, създаден от черупкови крайни елементи 
„SHELL-THIN“, за да се изчисли множителя αcr,op от §6.3.4 от [24]. В средата на SAP2000 
ще бъде извършен и линеен анализ на устойчивост на изолирани елементи (колона и 
греда), за определяне на критичния момент на тези елементи при прилагане на 
конвенционалната методика. Ще бъде извършен и двойно нелинеен анализ с отчитане 
на несъвършенства в средата на програмния продукт ABAQUS, с модел създаден от 
триъгълни „S3“ – най-често в крайната част от стеблото на вутата – и четириъгълни 
„S4R“ крайни елементи със съответно 18 и 24 степени на свобода (3 премествания и 3 
завъртания на възел). Примерни крайни елементи могат да се видят на фиг.2-1. 

 
Фиг.2-1 – Крайни елементи, използвани в програмните продукти 

Използвания материал е стомана с плътност от 7850 кг/м3, коефициент на Поасон 
0,3 и модул на еластичност 210 000 MPa.   Марките стомани в изчислителните модели 
са две – S275 и S355 и са описани ще са с идеализирани билинейни функции (фиг.2-2).  

 
Фиг.2-2 – Работни диаграми на използваните стомани 

 Важно е да се отбележи, че рамката от фиг.2-4 е съставена изцяло от валцувани 
профили, като вутния участък е оформен с изрязана част от гредовия профил и е с 
неговата височина, проектирана спрямо наклона на на ската (h / cosα), където h е 
височината на основния профил, а α е наклона на рамката. Разкроят на скосения участък 
и различните му дължини, са изобразени на фиг.2-3.  

24 DOF
18 DOF 

Всеки възел 
е с 6 степени 
на свобода 
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Фиг.2-3 – Вутен участък 

Ще бъдат извършени числени изследвания на три етапа. В първия етап ще се 
изчислят 167 рамки от 5 основни комбинации, т.е. общо 5 × 167 = 835 модела, за да се 
отсеят комбинациите, които могат да бъдат пренебрегнати в същинското изследване. 
Изследването се предвижда да се извърши с помощта на конвенционалната методика 
от §6.3.1, §6.3.2, §6.3.3 на [24] в съчетание с опростения метод с еквивалнтен Т-профил 
на натиск за вутния участък, общия метод от §6.3.4 на [24] и геометрически и 
материално нелинеен анализ с отчитане на несъвършенствата (GMNIA). 

Във вторият ще бъдат изчислени рамки с височина на колоната 5,5 метра и отвори 
между 12 и 24 метра включително, променящи се през 1 метър. В тези серии ще бъдат 
разиграни и варианти с различни дължини на вутата – съответно 10%, 15% и 20% от 
отвора, за да се отчете влиянието ѝ върху носимоспособността на конструкцията. 
Променящ се ще бъде и броят на укрепванията по горен пояс ригел, с цел да се оцени 
влиянието и на този фактор. Сеченията на колоните ще са от валцувани профили 
IPE360, IPE400, IPE450, IPE500, IPE550 и IPE600, а гредите ще се итерират от IPE180 
до големината на профила на съответната колона за всеки един от изброените отвори, 
дължини вути и укрепвания по горен пояс ригел. Във всички случаи вутите ще бъдат 
съставени от същия профил като ригела. В допълнение ще бъдат изчислени и две серии 
с широкопоясна колона HEB450. Предвиденият брой рамки за този етап е 3692. Всички 
рамки в този етап ще са от стомана S275. Подобно на първия етап, тук отново се 
предвижда изследването да се извърши с помощта на конвенционалната методика от 
§6.3.1, §6.3.2, §6.3.3 на [24] в съчетание с опростения метод с еквивалнтен Т-профил на 
натиск за вутния участък, общия метод от §6.3.4 на [24] и геометрически и материално 
нелинеен анализ с отчитане на несъвършенствата (GMNIA). 

Във финалния трети етап ще се разгледат 12285 рамки от стомана S275 съгласно 
фиг.2-2. Столиците, които укрепват горния пояс на ригела този път няма да се итерират, 
а винаги ще бъдат през приблизително 2 метра, т.е. ще изследваме модели със сгъстени 
столици.  Сеченията на профилите са по аналог на втория етап, но за разлика от него, 
тук ще се итерират и височините на колоните. Те ще са между 3 и 10 метра и ще се 
променят през половин метър. С абсолютно идентична геометрия и параметри ще бъдат 
изчислени още 12285 рамки, но този път стоманата на профилите ще бъде S355, за да се 
извърши сравнителен анализ на тази характеристика. Общо моделите за третия етап ще 



ГЛАВА 2: ЧИСЛЕНИ МОДЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ЧИСЛЕНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. 
ПЪРВОНАЧАЛНА ВАЛИДАЦИЯ НА ЧИСЛЕНИЯ МОДЕЛ. 

инж.М.Василев  16    Автореферат на дисертация 

бъдат: 2 × 12285 = 24570 модела. За разлика от предните два етапа, изследването в този 
етап ще се извърши с конвенционалната методика методика от §6.3.1, §6.3.2, §6.3.3 на 
[24] в съчетание с опростения метод с еквивалентен Т-профил на натиск за вутния 
участък и геометрически и материално нелинеен анализ с отчитане на 
несъвършенствата (GMNIA) – без изчисляване с общия метод от §6.3.4 на [24] (в по-
късен етап от дисертацията ще стане ясна причината за прескачането на общия метод 
при изчисленията в този случай). 

Важно е обаче да се конкретизира и укрепването на рамките извън равнината. 
Освен неотместваемите бази извън равнината, укрепване ще се приеме само и 
единствено по горен пояс греда, в места съвпадащи с положението на столиците, които 
считаме, че ефективно укрепват извън равнината (в посока на сигурността би могло да 
се приеме, че това са столиците, които са части от биконструкцията, осигуряваща 
неизменяемост на сградата в надлъжно направление). По долен пояс на гредата не се 
приемат никакви укрепвания, което е залегнало и в българската практика, в която рядко 
се използват подкоси от столиците към гредата. Междинни укрепвания извън равнината 
по височина на колоните не са предвиждани. 

За пълна яснота, точките, в които съществува опиране извън равнината са 
изобразени на фиг.2-4. Важно е да се отбележи, че укрепванията извън равнината по 
горен ръб греда (столиците) винаги са през равни разстояния и разделят осовия отвор 
на рамката на равни n-1 броя участъци с еднаква дължина, където n е броя на столиците 

(с 1 повече са от участъците, тъй 
като имаме начална и крайна).  

Предвиждат се много 
мащабни числени изследвания от 
общо 865 + 3692 + 24570 = 29127 
– почти 30000 модела. Авторът 
счита, че на такава огромна база 
данни, може да се извърши 
обширен анализ и да се      

 Фиг.2-4 – Точки на укрепване извън равнината            направят някои генерални изводи 
и препоръки. Естествено такава мащабна изчислителна „програма“ не би могла да се 
извърши без предварителна подготовка и калибриране на числения модел, така че 
получените резултати да са надеждни.  Поради тези причини в следващите точки и 
глави ще бъде подробно разяснена методологията на прилагане на различните видове 
анализ, както и ще бъде извършена експериментална програма, с която освен, че ще 
бъдат направени изводи и заключения, ще се валидира и числения модел. Ще се 
потвърди допълнително и със съществуващ, извършен опит [98, 107]. 
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2.2 Методология на числените изследвания  
За целта авторът е създал специален софтуер, който е автоматизирал целия 

процес за изчисляване на едноотворна едноетажна рамка, резюмиран на фиг.2-5. 
 конвенционалния подход от Еврокод 3 [24], точки §6.3.1, §6.3.2 и §6.3.3, а за 

елементи с променливо сечение – опростена методика с еквивалентен натиснат 
прът, който се проверява на изкълчване извън равнината (фиг.1-10); 

 общ метод за загуба на устойчивост от Еврокод 3 [24], т. §6.3.4; 
 GMNIA използвайки програмен продукт ABAQUS. 

 
Фиг.2-5 – Резюмиране на методологията за изчисление, заложена софтуера 
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2.3 Първоначална валидация на модела 
Един съществен въпрос е укрепващата функция на столиците извън равнината на 

рамката. В модела тази функция е отчетена идеализирано чрез линейни опори извън 
равнината, които възпрепятстват единствено преместване на центъра на горния пояс на 
ригела, но не и завъртания по която и да било ос или премествания в равнината на 
рамката.  При една реална конструкция, най-често детайла на захващане на столицата 
се осъществява посредством стоманено столче с два болта (фиг.2-6), които реално имат 
капацитета да “пренесат” някаква двоица.  

 За да се докаже, че това 
приемане е близко до реалното 
поведение на системата са 
разработени модели за 
цялостен анализ с различни 
конфигурации на укрепването 

     Фиг.2-6 – Масов детайл за захващане на столица-греда      в съответствие с публикуваните 
в [98] експерименти. По този начин освен сравняване на получените резултати при 
различните видове укрепване извън равнината, бихме могли чрез получените резултати 
да сверим и методологията за прилагане на GMNIA в текущата дисертация с тази на 
другите автори. Така става възможно да се даде обща оценка за подхода, който не се 
ограничава само вътре в дисертацията, но се обвързва и с резултатите, получени от 
експерименталните програми и числени изследвания в други международно признати 
научно изследователски екипи. 

Ще разясним накратко проведените натурни експерименти в „Politechnica” 
University of Timisoara от Ionel M. Cristitu, Daniel L. Nunes и Adrian I. Dogariu, които за 
краткост в следващото изложение ще наричаме експеримента от Тимишоара [98]. 
Натоварени са три различни образци в две серии с нормална сила и огъващ момент по 
схемата на фиг.2-9. 

Разликата между 
трите образци е, че 
единият не е укрепен, 
вторият е укрепен на 
места по опънния 
пояс, а третият е 
укрепен и срещу 
усукване с подкоси 

Фиг.2-7 – Образци на експеримент, проведен в Тимишоара [98]  (вж.фиг.2-7).  
 

Разликата между двете серии от по три образци е единствено в дебелината на 
стеблото – в едната, тя е с дебелина 8 мм, а в другата е 6 мм. 
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Табл.2-3 – Характеристики на експериментални образци [98] 

 

 
Фиг.2-8 – Снимков материал на компрометираните образци [98] 

Освен натурния опит е извършен и GMNIA, отговарящ на съответните образци и 
натоварванията в тях за сравнение. Резултатите са онагледени в табл.2-4. 

Табл.2-4 – Резултати от експеримент [98] 

 

От числените резултати е видно, че 
GMNIA се припокрива много добре с 
резултатите от натурните експерименти. 
Оказва се, че подкосите имат не-малък принос 
в покачването на носимоспособността – около 
10% в разглеждания случай. 

Фиг.2-9 – Постановка на модела 

 
Различните видове опирания извън равнината на гредата, за които са направени 

числени изследвания, са показани на фиг.2-10. Разгледани са опиране с единична 
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линейна опора извън равнината в центъра на 
пояса (фиг.2-10а), кораво опиране в центъра на 
пояса (фиг.2-10б), кораво опиране по цялата 
ширина на пояса (фиг.2-10в) и подпиране по 
ръба на пояса чрез условни столици дълги 6 m 
(фиг.2-10г) и захванати със ставни опори в 
другия си край с оглед отчитане в реални 
условия на евентуалното влияние на 
ротационната им коравина. 

Разработен е изчислителен модел за 
програмен продукт ABAQUS, като 
характеристиките на стоманата и напречните 
сечения съответстват на публикуваните в [98]. 
Получените при нелинейния Riks анализ 
резултати при четирите варианта на опиране са 
илюстрирани на фиг.2-11 до фиг.2-14, а 
достигнатите максимални огъващи моменти 
при изследването са обобщени в таблица 2-5. 

Фиг.2-10 – Различни видове укрепване 
 

 
Фиг.2-11 – Носимоспособност при вариант „фиг.2-10(а)“ на опиране 

 

 
Фиг.2-12 – Носимоспособност при вариант „фиг.2-10(б)“ на опиране 
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Фиг.2-13 – Носимоспособност при вариант „фиг.2-100(в)“ на опиране 

 

 
Фиг.2-14 – Носимоспособност при вариант „фиг.2-10(г)“ на опиране 

Забелязва се сходимост, особено между експерименталния образец и граничните 
състояния от фиг.2-11 до фиг.2-14 със зони с местна загуба на устойчивост на 
натиснатия пояс на елемента. Това обстоятелство допълнително затвърждава 
надеждността на изготвените в дисертационния труд изчислителни модели и подход за 
прилагане на GMNIA. Въпреки че в настоящия труд се разглеждат различни варианти 
за укрепване извън равнината, получените резултати и форми на граничното състояние 
са доста близки една до друга. Особено близки са и изчислените носимоспособности от 
четирите варианта, които са обобщени в табл.2-5.   

Табл.2-5 – Носимоспособности от различните варианти на опиране 

Модели Mmax 
(а) Единична линейна опора 474,76 kNm 
(б) Единично запъване 483,61 kNm 
(в) Линейно запъване 491,00 kNm 
(г) Реална столица 472,03 kNm 

 Най-голямата получена разлика е 3,86 % между вариант (г) и вариант (в), която е 
пренебрежимо малка. В потвърждение на разработените модели са и реалните 
резултати от експерименталното изследване [98]: при разглеждания вариант е получен 
резултат MМКЕ = 491,91 kNm ≈ MЕКСПЕР = 485,79 kNm. Резултатите от [98] се доближават 
най-вече до вариантите на укрепване с превенция и на завъртането (“б“ и „в“). Въпреки 
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това всички получени резултати са с много малка разлика един спрямо друг, а 
деформираните състояния са много близки. 
 Следователно може да се направи извод, че влиянието на различните възможни 
варианти, представящи укрепването извън равнината на ригела, което осъществяват 
столиците, е пренебрежимо малко. Достатъчно близко до реалното поведение е то да се 
моделира чрез линейни опори извън равнината при местата на укрепване (местата на 
столиците, които се счита, че надеждно укрепват горния пояс). Затова в по-нататъшните 
изследвания се прилага само този вариант („а“). 

Показаните резултати онагледяват минималното влияние на огъвната коравината 
на столиците за цялостното поведение на рамката, както и надеждността на подхода в 
предстоящите числени изследвания за прилагане на GMNIA. Въпреки това за финалното 
валидиране на модела ще бъде извършено експериментално изпитване на 3 броя рамки, 
описано в следващата глава – трета, с които ще се анализира поведението на 
конкретната конструктивна система, предмет на текущата дисертация, а в същото време 
ще се калибрират допълнително предстоящите числени изследвания на едноетажна 
едноотворна стоманена рамка. 

ГЛАВА 3: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА 
ЧИСЛЕНИЯ МОДЕЛ 
3.1 Цели и задачи на експерименталната програма 

Пред планираната експериментална програма са поставени няколко основни 
цели, които биха могли да се формулират по следния начин: 

- Наблюдаване на физическото поведение на едноотворна рамка, натоварена с 
монотонно нарастващ вертикален товар; 

- Идентифициране на качествен и количествен характер на деформиране на рамката 
при достигане до граничен товар; 

- Натрупване на опит от реализация на мащабно експериментално изследване; 
- Запис на параметри от експериментално изследване служещи за калибриране и 

валидиране на числените изследвания. 

Като основна цел би могла да се маркира последната, с която да докажем 
сходимост в резултатите и така бихме могли да заключим, че използвания числен модел 
е достатъчно надежден. 

Задачите, които е нужно да се изпълнят за постигане на описаните цели са 
следните: 

- Изработване на минимум 3 броя изпитвателни рамки, които да бъдат изпитани; 
- Изпитване на образци на опън, за определяне на работните диаграми на вложените 

материали; 
- Извършване на надеждно опиране и пространствено укрепване на стоманените 

рамки; 
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- Натоварване с контролиран товар в специфични точки от системата; 
- Инсталиране на индуктивни датчици за следене на премествания в определени точки 

и обвързването им с големината на приложения товар във функция на времето; 
- Анализ на извлечените резултати и извършване на изводи. 

3.2 Експериментална постановка  
Ще бъдат изследвани 3 броя стоманени рамки от валцувани профили. За 

прегледност ще въведем опростени заглавия за рамките, а именно – Рамка 1 (R1); Рамка 
2 (R2); Рамка 3 (R3) – която номерация съвпада и с последователността на изпитване. 
Рамките са избрани с относително нормални съотношения на коравина греда / колона, 
като и в трите случая меродавният елемент за носимоспособността на рамката според 
числения анализ е гредовия елемент. В допълнение и трите рамки са изцяло заварени – 
включително и възел колона / греда (без болтови съединения). По време на 
производствения процес е изпълняван чест авторски надзор като е подробно проследен 
и контролиран всеки един етап от асемблирането на рамките и доплънителните части 
от замислената система.  

Важно е да се отбележи, че начални несъвършенства на рамките не са 
предварително замервани, а такива несъмнено има – било то от термични изкривявания 
заради заваръчните шевове при възел колона-греда и греда-греда при билото или пък 
от невертикалност при монтажа на рамката в проектно положение. Съответно при 
числените изследвания на същите тези 3 рамки, подобно на мащабното предстоящо 
числено изследване от Глава 4, са приети най-неблагоприятните несъвършенства, 
отговарящи на първа форма на загуба на устойчивост на системата, със скалиран 
магнитуд съгласно нормативния документ [24]. 

3.2.1 Експериментални образци - геометрия на рамките 
Геометрия и сечения на рамките са онагледени на фиг.3-1.  

 

Фиг.3-1 – Геометрия и сечения на рамките 
Общият брой на рамките, планирани в експерименталната програма e 3. Всичките 

са с еднаква геометрия съгласно фиг.3-1 – осов отвор 7 метра, габаритна височина при 
билото 2,02 метра и габаритна височина на колоната при стрехата – 1,528 метра. При 
тези геометрични размери може да се каже, че изпитвателните образци са в 

Рамка 1 (R1): Колона IPE140; Греда IPE80 
Рамка 2 (R2): Колона IPE160; Греда IPE100 
Рамка 3 (R3): Колона HEA140; Греда IPE120 
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геометричен мащаб 1:2, тъй като рамка с отвор 14 метра и височина при билото 4 
метра звучи като една истинска практична задача. Въпреки това извлечените усилия и 
предстоящия анализ е извършен изцяло за избраните размери на рамките, без скалиране 
на резултати. Единствените разлики между трите рамки са сеченията на профилите, от 
които е съставена всяка една от тях, като те са обозначени на фиг.3-1. В допълнение на 
приложената схема по горен пояс на гредата са обозначени точките на предаване на 
товара (на столиците), в които ще се измерват вертикалните премествания, като тези 
места са и укрепени срещу движение извън равнината. Обозначени са и средите на 
участъците между столиците, в които ще бъдат измервани хоризонталните 
премествания (извън равнината). Вутите съвпадат с профила на съответната греда за 
всяка една от трите рамки. Дълги са 500 мм., а началното им сечение е с височината на 
гредата (например за Рамка 2 (R2) – греда IPE100, висока 100мм, в началното сечение 
на вутния участък е с височина 100+100=200 мм) – съгласно схемата от фиг.2-3.  

3.2.2 Експериментални образци - материал 
 Работните диаграми на вложените материали са получени посредством изпитване 
на опън на общо 18 предварително формовани с водно рязане пробни тела (по 3 броя от 
всеки вид профил), в последствие изпитани в УНИЛ към катедра МДПК на УАСГ. По-
специфичното водно рязане е с цел получаване на максимално точни резултати – не се 
компрометират от нагряване външните контури на пробните тела. Предвид 
специфичната геометрия на епруветките и малогабаритните размери на използваните 
профили, изпитвателните образци са изрязани от стеблените участъци на профилите. 
Това обстоятелство се налага, тъй като широчината на поясите на елементите е 
прекалено малка и за изрязване на образец с такава геометрия, трябва да се премахва 
облия участък при преход стебло-пояс, което е прекалено енергоемко. Снимков 
материал е приложен на фиг.3-2.  

 
Фиг.3-2 – Снимков материал от изпитване на опън на материала 

Резултатите са разписани в таблица 3-1, а работните диаграми са изобразени на 
фиг.3-3. 
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Табл.3-1 – Характеристики от изпитването на материала 

 

Прави впечатление, 
че при профил IPE80 
липсва площадка на 
провлачане, а осреднената 
якост на скъсване от трите 
образеца е 67,78 kN/cm2, 
въпреки че заявената 
стомана е със сертификат 
за партида профили клас 
стомана S275. Последният 
факт поражда сериозни 
въпросителни относно 
практичността на 
капацитивния подход, 
заложен в Еврокод и 
акцентира върху нуждата 
от по-строги регулации при 
търговията и производство 
на конструкционна 
стомана. Практиката 
показва, че освен такива 
случаи,       понякога          се 

Фиг.3-3 – Работни диаграми (напрежение: σ / деформация: ε) на вложения материал 
 наблюдава и точно обратното, а именно по-нискоякостни стомани от предписаните. 

So Lo Lu FeL Fm ReL ReL,mean Rm Rm,mean e

[mm2] [mm] [mm] [t] [kN] [kN/cm2] [kN/cm2] [kN/cm2] [kN/cm2]  [%]

1 (4) 159.51 200.00 234.50 8.60 110.96 52.90 69.56 17.25

2 (5) 159.94 200.00 236.00 0.00 110.75 54.68 69.24 18.00

3 (6) 161.31 200.00 224.00 0.00 104.11 50.28 64.54 12.00

1 (7) 173.14 200.00 240.00 0.00 76.02 31.52 43.91 20.00

2 (8) 175.23 200.00 235.00 0.00 78.09 32.11 44.56 17.50

3 (9) 170.24 200.00 251.00 0.00 76.73 32.80 45.07 25.50

1 171.42 200.00 247.00 0.00 88.26 65.12 51.49 23.50

2 (11) 169.79 200.00 241.00 0.00 85.84 38.53 50.56 20.50

3 (12) 173.59 200.00 247.00 0.00 86.71 37.65 49.95 23.50

1 (13) 201.53 200.00 262.00 0.00 69.78 26.53 34.62 31.00

2 (14) 198.34 200.00 238.00 0.00 71.63 29.56 36.11 19.00

3 (15) 196.97 200.00 221.00 0.00 70.80 29.25 35.94 10.50

1 (16) 219.05 200.00 253.50 0.00 107.80 36.60 49.21 26.75

2 (17) 218.03 200.00 248.00 0.00 106.83 36.28 49.00 24.00

3 (18) 218.52 200.00 251.00 0.00 108.62 35.88 49.71 25.50

1 222.91 200.00 245.50 8.02 116.34 35.28 52.19 22.75

2 (2) 222.04 200.00 244.50 0.00 116.17 35.91 52.32 22.25

3 (3) 222.93 200.00 246.00 0.00 116.16 36.06 52.11 23.00

Мостра
Пробно 

тяло

IPE80 52.62 67.78

IPE100 32.14 44.51

IPE120 47.10 50.67

HEA140 35.75 52.21

IPE140 28.45 35.56

IPE160 36.25 49.31
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3.2.3 Укрепване извън равнината и детайли, изясняващи 
експерименталната постановка 

Ще изясним детайлите от експерименталната постановка, като първоначално ще 
покажем на фиг.3-4 общия изглед на системата и укрепването ѝ извън равнината. 

 Коритото е изцяло 
съставено от ламарина с дебелина 
4 мм. Отделно на местата на 
столиците са заварени към него и 
оребрявания от листова ламарина 
с дебелина 6 мм и винкели. Това 
се прави, за да не се деформира 
коритото от теглото на водата. 
Общият обем е ~2,800 м3.  

    Фиг.3-4 – Общ изглед и укрепване извън равинната 
 В приложните точки на товара по горен пояс на гредата е извършено укрепване 
срещу преместване извън равнината. За целта са изработени диади от студено-
формована кутия SHS80x4 (обозначеното като “Опори при столици“ на фиг.3-4). В 
горната част на вертикалния профил от диадата са заварени правоъгълни кутиени 
профили RHS50x30x3 под формата на буквата “П“ с луфт 51 мм (фиг.3-5). Целта е да 
може в този прорез да се движат радиално аксиални сачмени лагери с диаметър d=50мм, 
t=14мм и отвор ∅20 за болт. На всяка опора се използват по 2 броя такива лагери, 
прикачени към уши с дебелина 6мм. Измислената система позволява свободното 
вертикално преместване в тази точка, но ограничава хоризонталното такова 
(симулираме линейна опора извън равнината).  

 

 

 

 

Фиг.3-5 – Детайл на укрепване извън равнината 

П-образен улей 
RHS50x30x3 

Диада 
SHS80x4 

Т-образен укрепяващ 
елемент SHS40x4 

Уши 
t=6мм 

Сачмен радиално 
аксиален лагер d=50 мм 

Болт М20 
Греда на 

изпитвана рамка

Опори 
при 

столици 

Болт 2М12 

Планки t=6 мм
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 Друг основен детайл е стъпването на рамката върху земната основа. При базите 
на колоните е симулирана идеална става (фиг.3-6).  

Друга особеност е извършена при билната 
столица. В идеалния случай коритото ще бъде 
хоризонтално и с постепенно увеличаващия се 
товар, който съвсем скоро ще разясним, то ще 
остане такова. Въпреки това е възможно появата на 
съвсем лек дисбаланс още при началното му      

Фиг.3-6 – Базов  детайл  на  рамките    пълнене с вода, докато още не е покрито цялото 
дъно, а водата е предимно в едната му 
половина. Тогава е възможно 
наклоняване на единия край на 
коритото и дори опирането му върху 
земята. Поради тази причина при 
средната опора въжето е кръстосано и 
е захванато с кламфи (фиг.3-7).  

 Фиг.3-7 – Детайл при билна „столица“ 

3.2.4 Система за натоварване и контрол върху товарите 
 Натоварването на рамките е гравитачно. Реализира се посредством система от 
въже, ролки, кламфи, къси 30-сантиметрови профили с напречно сечение HEA100, 
шпилки M12 и корито, пълнещо се с вода. Системата на натоварване е изобразена на 
фиг.3-8. Освен воден товар, поради очакваната по-висока носимоспособност от 
числените изследвания за Рамка 2 (R2) и Рамка 3 (R3), ще бъдат приложени и 
допълнителни тежести, които ще разясним като постановка в следващите редове.  

      
      Фиг.3-8 – Опитна постановка 

 Идеята на тази система е да се реализира равномерно и постепенно натоварване 
на експерименталния образец, както е извършено и в изчислителния модел. 
Равномерността се осъществява с помощта на въжето (фиг.3-9), което по цялата си 
дължина е опънато еднакво (условно можем да приемем, че силата в него е F и тя е по 
цялата му дължина), независимо от нееднаквите провисвания в отделните приложни 

Вода 

2 шини t=8мм 

Шина t=20мм 

Колона 

Кламфи 
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точки на товара. 
Постепенното натоварване 
се обуславя от водата, 
течаща с еднакъв дебит 
(~0,20 l/s). Коритото, 
всички ролки, профили и 
шпилки, предварително 
окачени върху рамката,  са 

   Фиг.3-9 – Статика на системата                          с общо тегло от 792 кг. (за 
Рамка 1 (R1) и Рамка 2 (R2)), което се явява начален товар за системата, последван от 
постепенно нарастващия воден такъв. При Рамка 3 (R3) коритото е модифицирано с цел 
да има място освен за воден товар и за поставяне на изпитвателни тежести – при нея 
общият първоначален товар е 890 кг. 
 Статиката за конкретната система показва, че ако условно означим общия окачен 
товар да е с големина 12 × F, то тогава силата във въжето ще е с големина F. На местата 
на вътрешните „столици“ ще се предава сила 2 × F, а в крайните полета, където е 
закотвено въжето – сила F. Така описаната схема в голяма степен отговаря на 
действителното предаване на товарите на реално изпълнена портална рамка. 

 Една от целите, които маркирахме по-
рано за провеждане на натурното изпитване е 
тази за валидация на числения модел. И тъй 
като искаме да постигнем максимална 
близост между числения и експерименталния 
модел, симулирано е точково предаване на 
товара на ниво горен пояс греда на 
посочените съгласно фиг.3-1 места. Там се 
заварява стоманена „пъпка“ към гредата на 
изпитваната рамка. Профил HEA100 (условно 
ще го наречем първи профил), към долния 
пояс на който са заварени 4 броя стоманени 
„пъпки“ и се формира по този начин „гнездо“, 
се полага точково върху нея. С помощта на 4 
броя шпилки М12 се окачва към него друг 
профил HEA100 (втори профил), който вече 
се намира под гредата на рамката – фиг.3-10. 
Заварени са стоманени уши към долния пояс 
на втори профил и с болт М14 е захваната към 
тях кадмирана стоманена ролка с диаметър 
D=135mm. През нея е прекарано стоманеното   

Фиг.3-10 – Детайл на системата за натоварване 

F F F F F F F F F F F F 

„Първи 
профил“ 
HEA100 

„Втори 
профил“ 
HEA100 

„Трети 
профил“ 
HEA100

Стоманени „пъпки“, 
образуващи гнездо

Стоманена „пъпка“, 
основа за първи профил 
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въже (∅10), с което се разпределя товара. То 
преминава през тази ролка и през други две, 
захванати към заварени уши на трети профил 
HEA100. Последният профил е прикрепен към 
коритото, като се болтова към него с фланцеви 
съединения, всяко с 4 броя М12. Описаната 
система е изобразена на фиг.3-10. 

При крайната опора предаването на товара се 
осъществява   чрез   закотвяне   на   въжето   към  

Фиг.3-11 – Краен детайл на натоварване     втория профил HEA100, захванато с кламфа. 

3.2.5 Измервателна система, апаратура и датчици 

 Натоварването се измерва с водомер с точност 
една десета от литъра (фиг.3-12), който е 
предварително тариран. В последствие е засечен и 
на място, като бива сравнен с обема излята вода в 
коритото, което затвърждава точността му. 
Технологията, по която се извършва отчитането и 
обвързването на отчетите му с преместванията на    

Фиг.3-12 – Измерване на товара     рамката ще бъде разяснено в следващите редове. 

            Измерването на 
преместванията се 
извършва с 
индуктивни датчици 
за преместване, 
поставени в точки, 
които представляват 
интерес за следващия 
анализ. Точките са 
обозначени на фиг.3-
13. 

 
          Фиг.3-13 – Номерация на датчиците                

 Както се вижда от фигурата, датчици от 1 до 7 (общо 7) са за вертикални 
премествания в приложните точки на товара, а датчици от 8 до 13 са за хоризонтални 
премествания в междинните участъци. Датчик 8 и датчик 13 отчитат преместване по 
долен пояс на гредата, тъй като моментовата диаграма в този участък се „качва“ отгоре, 
и съответно нишките с най-голям натиск в сечението са по долния ръб на гредата, а 
датчици от 9 до 12 отчитат хоризонталните премествания по горен ръб греда. 

Водомер с 
точност до 

0,1 × L 
Маркуч 

Корито 

1234
5 

6 
7 

8910 
11 

12 
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 Датчиците за премествания 
представляват индуктивни 
датчици „HBM (Hottinger 
Baldwin Messtechnik)“ с 50 и  100 
мм ход. Тъй като те измерват с 
точност до микрони, всяка една 
грапавина или неравност при 
опирането   им,   би   довела   до 

        Фиг.3-14 – Захващане на датчиците               ненадеждни резултати. За целта 
първоначално се залепва гладко стъкълце върху стоманената повърхност, върху което 
ще се опира датчика (фиг.3-14). 
 Датчиците отчитащи хоризонтални премествания са с „по-грубо“ 
ориентировъчни резултати, тъй като рамката провисва и съответно точката на 
измерване на преместването е променлива. Макар и резултатите от тях (хоризонталните 
датчици) да не могат да бъдат сравнени с такива от изчислителния модел, с помощта на 
тяхната диаграма можем да проследим общата тенденция за движение на рамката извън 
равнината и скоростта на нарастване на преместванията за товар увеличаващ се с 
еднаква стъпка. Така бихме могли да преценим кога рамката е с изчерпана 
носимоспособност и разрушението ѝ е необратимо.  

  Датчиците са включени в 
записващо устройство “HBM Spider 8 
PC Messelektronik”, свързано с 
компютър и със специален софтуер 
(Data logger) се записват отчетите 
(фиг.3-15). Компютърът със съответния 
софтуер за записване на отчетите от 
датчиците резултира в разпечатка за 
преместването  на   всеки   датчик   във 

   Фиг.3-15 – Записваща техника   функция на времето. За да получим тези 
премествания във функция на 
натоварването, което действа 
върху рамката е нужно да измерим 
натоварването също във функция 
на времето, след което да 
обвържем   двата   показателя.   За 

        Фиг.3-16 – Измервателна технология             целта е синхронизиран до секунда 
ръчен часовник с компютъра свързан към датчиците. Този часовник е поставен 
непосресдствено до водомера (фиг.3-16). За по-голяма точност (въпреки че дебита на 
водата в общи линии е постоянен) е направен видео запис през цялото време на 

Датчик 
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натоварването на водомера и часовника до него, така че да могат да се извършат 
междинни отчети във всяка една секунда при анализиране на резултатите и построяване 
на общата графика.  

3.3 Проведени тестове и наблюдения 

Крайната замислена система/   
постановка бе реализирана в частен 
цех за производство на стоманени 
строителни конструкции на фирма 
„АВВ Инженеринг ЕООД“, където се 
състоя и същинското изпитване. 
Записването на резултатите, 
използвайки иглени индуктивни 
датчици бе изършено от „НИСИ 
ЕООД“ и ВСУ „Любен Каравелов“. 

Фиг.3-17 – Изглед на опитната постановка 
3.3.1 Рамка 1 (R1) 

 Изпитването на 
Рамка 1 (R1) бе проведено 
на 14 май 2018 година, с 
начален час на 
натоварването 14:18:56. 
Измятането настъпи при 
датчик 13. При този датчик 
преместванията започнаха 
да растат много бързо и 
дори датчикът изчерпа хода 
си и се отлепи от 
повърхнината на 
заложеното стъкълце. В 
допълнение укрепването 
извън равнината при билото 
(при датчик 4), следствие 
големите         премествания 

  Фиг.3-18 – Гранично състояние на Рамка 1    изчерпа вертикалния си ход 
и долния му лагер опря в „П-образния улей“ (фиг.3-5) на стойката, но това се случи след 
като рамката практически бе изчерпала носимоспособността си. Формата на 
разрушение може да се види на фиг.3-18. Във финално състояние рамката е натоварена 
с общо 3192 кг. Ще бъде анализирано и определено реалното гранично тегло. 

Опряло 
укрепване 

Отлепен 
датчик (13) 
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3.3.2 Рамка 2 (R2) 

Втората рамка (R2) бе изпитана два 
дни по-късно на 16 май 2018 година, с 
начален час на натоварването 14:47:15. 
При тази рамка (Рамка 2 (R2)) са взети 
мерки за удължаване на „П-образния 
улей“, по който се транслира вертикално 
урекпването, за да се избегне отново 
евентуално опиране. Преди наливането    

Фиг.3-19 – Натоварване с вода и тежести     на водата, на стъпки се полагат тежести 
симетрично спрямо 
билото на рамката. 
Първите 5 стъпки са от 
по 160 кг (8 броя 
тежести),  като  се  
разполагат  4  в  единия 
край и още 4 симетрично 
в другия, последвани от 
една финална стъпка от 
200 кг (10 броя тежести). 
По този начин рамката е 
натоварена с 1 тон 
допълнителни тежести 
преди водното наливане 
(фиг.3-19). 
 По време на 
натоварването с вода и 
особено към края му, 
когато по-голямата част 
от коритото вече беше 
запълнено с вода се 
появиха опасения, че тя 
може      и     да     не      е 
достатъчна за достигане 
на рамката до гранично 
състояние. Поради тази 
причина временно беше 

 Фиг.3-20 – Гранично състояние на Рамка 2 (R2)      прекъснато наливането на 
водата и бяха положени върху коритото предварително претеглени 4 листови ламарини 

Допълнителни 
тежести Измятане 

Пластифициране
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от по 42 кг, симетрично спрямо центъра на коритото, а в последствие и 2 тръбни 
профила по 62 кг всеки. Това до голяма степен ускори процеса и скоро след това рамката 
рязко се изметна. Както при Рамка 1 (R1), това отново се случи при датчик 13, в края 
на вутния участък (фиг.3-20).  
 При Рамка 2 (R2) крайният товар, довел до това рязко измятане е 4682 кг, но 
реалният товар, който би довел до изчерпване на носимоспособността на рамката е по-
малък, като за определянето му ще бъде направен подробен анализ спрямо резултатите.  

3.3.3 Рамка 3 (R3) 
 Рамка 3 (R3) беше 
последната изпитана 
конструкция. Опитът се 
осъществи на 23 май 
2018, с начален час на 
натоварването 13:43:45. 
При нея теоретичният 
товар, който е нужен, за 
да се изчерпа 
носимоспособността ѝ е 
с много по-висока 
интензивност. За целта 
стоманеното        товарно 

 Фиг.3-21 – Модификация на коритото за изпитване на Рамка 3 (R3) корито е модифицирано 
с две студено-огънати 
ламарини по дългите си 
страни (фиг.3-21), така 
че да могат външно да 
бъдат наредени 
изпитвателни тежести. 
Доварени са и 
армировъчни железа 
служещи за парапет, за 
да не се изсипят по-
горните и нестабилни 
редове от тежести.  
 
 
 

 Фиг.3-22 – Гранично състояние на Рамка 3 (R3) 
 Първоначално се поставят тежестите на стъпки. Последователността на 
натоварване е следната: 10 стъпки от по 320 кг, 3 стъпки от по 240 кг, 1 стъпка от 200 

Симетрична 
конструкция 
от другата 

страна
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кг, 300 кг вода, 4 стъпки по 160 кг и 1 стъпка от 240 кг. Финалната стъпка е наливане 
на вода до достигане на гранично състояние на рамката. Крайният товар, при който 
гредата рязко се изметна отново при прехода вута-греда, е 7080 кг, което отново не 
означава, че това е носимоспособността на рамката – тя е по-ниска. За разлика от Рамка 
1 (R1) и 2 (R2), тук измятането на гредата се случи симетрично на датчик 13 – при датчик 
8 (обозначени датчици на фиг.3-13).  

 При тази рамка беше 
оставен малко по-голям луфт 
между коритото и подпорите 
под него. Поради тази 
причина, когато гредата 
загуби устойчивост, рамката 
деформира по-отчетливо, 
докато коритото стъпи върху 
опорите. Граничното 
деформирано състояние на 
Рамка 3 (R3) е изобразено на 
фиг.3-22. 

 Фиг.3-23 – Компрометирана укрепваща система 
 В доплънение може да споменем нещо интересно – при изчерпването на 
носимоспобоността на рамката, едната укрепваща опора за хоризонтално движение е 
опряла с долния си лагер върху края на „П-образния улей“, заработила е като конзола, 
но под тежестта на огромния товар, веднага се е разрушила (фиг.3-23). Останалите, 
които не са извървяли пътя си по улея, са претърпяли леки локални деформации при 
връзката си с гредата. 

3.3.4 Обобщение на наблюденията от проведените експерименти 
И при трите рамки бе наблюдавано абсолютно сходно поведение, което като 

форма в крайно гранично състояние напълно потвърждава очакваното такова от 
числения анализ, а именно измятане на гредата в прехода вута-греда. Измислената 
оригинална система за укрепване и гравитачно натоварване на стоманените образци 
сработи точно по-план (с някои леки пропуски, в последствие коригирани, за които 
споменахме по-рано). Може да се обобщи, че проведените опити в рамките на 10 дни 
бяха успешни, поставените цели и задачи – изпълнени, с изключение на целта да се 
валидира числения модел, което предстои да бъде извършено.  

3.4 Анализ на експерименталните резултати и калибриране на 
числения модел 

Преместванията на отделните датчици са илюстрирани на фиг.3-24, фиг.3-25 и 
фиг.3-26. В пунктир със съответния цвят, съвпадащ с този на данните от експеримента 
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са отбелязани и преместванията от числения анализ. В пунктир са отбелязани и 
носимоспособностите според числения и експерименталния подход. 

3.4.1 Рамка 1 (R1) 

 
Фиг.3-24 – За Рамка 1 (R1) 

3.4.2 Рамка 2 (R2) 

 
Фиг.3-25 – За Рамка 2 (R2) 

3.4.3 Рамка 3 (R3) 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.3-26 – За Рамка 3 (R3) 

GMNIA 
2291 кг 

Експеримент 
~2850 кг 

GMNIA 
2291 кг 

Експеримент 
~2850 кг 

GMNIA 
3203 кг 

Експеримент 
~4250 кг 

GMNIA 
3203 кг 

Експеримент 
~4250 кг 

GMNIA 
5729 кг 

Експеримент 
~6750 кг 

GMNIA 
5729 кг 

Експеримент 
~6750 кг 
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 Освен, че деформираните форми в гранично състояние на изследваните рамки 
съвпадат напълно с очакваните такива от числения анализ, преместванията, получени 
от индуктивните датчици и тези от аналитичния подход показват също много добра 
сходимост. За разлика от числения метод, където съществува точен критерий за 
изчисляване на носимоспособността на конструкцията, при експерименталното 
изследване е извършено внимателно анализиране на записаните резултати и е приета 
гранична носимоспособност в момента, в който преместванията нарастват „значително 
повече“ при еднакъв диапазон от нарастващ товар. 
 Въпреки добрата сходимост между деформираните схеми и крайните 
носимоспособности, теоретичните носимоспособности са по-ниски от 
експерименталните с 24% за Рамка 1 (R1), 33% за Рамка 2 (R2) и 18% за Рамка 3 (R3). 
Тези резултати осигуряват комфортен запас на проектанта и доказват адекватността на 
числения подход, но въпреки това е нужно да се изясни причината за несъвпадението в 
носимоспособностите. Поради тази причина е извършен допълнителен анализ на 
началните несъвършенства на рамките. 
3.5 Допълнително калибриране на числения модел  

За да се отчете влиянието на несъвършенствата е използван следния подход. От 
една страна две гранични нива са определени: ниво с „нормална“ амплитуда на 
несъвършенствата, равна на 0,5e0,d, съгласно §5.3.4 от [24], “минимална“ амплитуда на 
несъвършенства със 100 пъти по-ниска големина в сравнение с „нормалната“, и случай 
без несъвършенства (т.е. GMNA). От друга страна са взети предвид начални форми от 
различни форми на загуба на устойчивост – от 1-ва до 11-та форма (фиг.3-27). 

 

Фиг.3-27 – Носимоспособности при различни начални несъвършенства 

Нормални несъвършенства 

Минимални несъвършенства 

Експеримент 

Рамка 1 Рамка 2 

Рамка 2 
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От фиг.3-27 се забелязва, че случая с „нормални“ амплитуди на несъвършенства, 
с начална отместена схема от форма 1, винаги е в посоката на сигурността. По този от 
една страна се обясняват несъответствията в крайните резултати между 
експерименталните и числените резултати, а от друга страна е доказана безопасността 
на прилагания геометрически и материално нелинеен анализ. Въпреки че тези 
заключения са извършени само на базата на три рамки, авторът счита, че това твърдение 
е в сила за всяка рамка. 

3.6 Изводи и заключения от експерименталното изследване 
За всички рамки получените резултати са благоприятни. И в трите случая 

експериментите показват резултати с по-висока носимоспособност в сравнение с 
двойно нелинейния анализ с отчитане на несъвършенства (GMNIA). Причините за този 
факт се крият до голяма степен в приемането на най-неблагоприятна начална геометрия 
на рамката (първа форма на „Ойлерова“ загуба на устойчивост) или с други думи казано 
началните несъвършенства, които освен всичко приемаме и с най-голяма амплитуда 
описана в [24]. Както изяснихме тези несъвършенства имат не малко влияние за 
крайната носимоспособност на рамката и формата ѝ на разрушение. От друга страна 
експерименталните резултати не са и прекалено в посока на сигурността – от 17% до 
33%, което за практиката е един съвсем комфортен резерв. Този “запас” предимно се 
дължи на началните геометрически несъвършенства и в малка част и на факта, че в 
изчислителния модел не са моделирани закръгленията при преход пояс-стебло (напр. за 
Рамка 1 (R1) разликата в инерционните характеристики с отчитане на закръгленията е 
~3%, а за Рамка 3 (R3) ~4%). Можем да заключим, че двойно нелинейния анализ, 
който се прилага в следващите изчисления показва много сходни резултати с 
реалното поведение на рамката и може да бъде един своебразен репер с достатъчна 
точност и което е най-важното – в посока на сигурността в сравнение с 
поведението на една реална подобна конструкция. 

ГЛАВА 4: ПАРАМЕТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 
4.1 Въведение 

В тази глава от настоящия труд ще бъдат извършени и анализирани мащабни 
числени изследвания, постановката, за които е описана вече в Глава 2 от настоящата 
дисертация. Моделирането на рамките, укрепването извън равнината, стъпките за 
прилагане на отделните методики и всякакви други обстоятелства около разглежданите 
модели са подробно описани там.  

4.2 Изследвани модели 
4.2.1 Първоначално параметрично изследване 

 Първоначално са изследвани 167 различни рамки с разнообразни комбинации от 
линейни коравини на греди и колони. Всяка една от тези рамки е разгледана в 5 
различни комбинации: 
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 1,35 × gk + 1,5 × sk; 
 1,35 × gk + 1,5 × sk + 0,9 × wk; 
 1,35 × gk + 1,5 × wk + 0,75 × sk; 
 1,35 × gk + 1,5 × wk; 
 1,00 × gk + 1,5 × wk; 

 Направен е анализ със стандартни за 
практиката натоварвания при рамки 
разположени през 6 метра, за района на 
София: сняг 1,024 kN/m2 и вятър за III      Фиг.4-1 – Носимоспособности от GMNIA 

категория терен с характеристична върхова стойност на налягане 0,592 kN/m2 – и общ 
постоянен товар с интензивност 0,5 kN/m2. Сравнение е илюстрирано на фиг.4-1.  

От изобразената графика се вижда, че най-високите коефициенти на 
използваемост са получени от гравитачна комбинация 1,35 × gk + 1,5 × sk и от 1,35 × gk 
+ 1,5 × sk + 0,9 × wk, като практически се припокриват. Следователно може да се 
направи практическият извод, че  при отношение на изчислителни вертикални товари 
към изчислително върхово налягане от вятър около 2,5 не е нужно рамката да се 
проверява в крайно гранично състояние за 
комбинации с наличие на ветрово 
натоварване. Поради тази причина, а и за 
обозримост на изследването в следващите 
анализи ще бъдат разглеждани само 
въздействия от гравитачни товари.  

При тези 167 модела най-честата форма 
на разрушение се оказва пластифициране на 
възловото поле при връзка греда-колона, 
както е показано на фиг.4-2.            Фиг.4-2 – Пластифициране на възловото поле 

От проведениете параметрични изследвания се оказва, че това доста често е най-
слабото звено на порталните рамки и затова е важно да се правят необходимите 
проверки. Но тъй като настоящото изследване е насочено към поведението и 
устойчивостта на елементите на рамката, тази форма на разрушение е изключена, като 
възловите полета са изкуствено усилени чрез задаване на по-голяма дебелина.  

4.2.2 Същинско параметрично изследване 
 Същинският параметричен анализ включва 29 серии от общо 3692 рамки от 
горещовалцувани профили с вути. Най-общо се варират профилите на колоните и 
ригелите, отворите на рамките, относителните дължини спрямо отвора на вутите и броя 
укрепвания извън равнината. При всички случаи вутите са от същия профил, от който 
е ригелът. Разликите между серии 1 до 4, 5 до 8 и 9 до 12 са единствено в броя на 
линейните укрепвания извън равнината по горен ръб на ригела, за да се установи 
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влиянието на сгъстяването на столиците. Разликата съответно между серии от 1 до 4 и 
5 до 8 е относителната дължина на вутата, за да се оцени в каква степен тя влияе върху 
поведението на рамката. Серии 9 до 12 са с широкопоясни колони (HEB), които много 
трудно биха се изметнали, а серия 13 е и с широкопоясни ригели (HEA).  

 Като цяло са варирани всички профили за колони, които е възможно да се 
използват в изследваните отвори от 12 до 24 метра при височина 5,5 метра. По този 
начин чрез „обхождането“ на различните профили се получава вариране на различни 
линейни коравини на елементите и съотношения между тях в широк диапазон на 
изменение. 

4.3 Анализ на резултатите от същинското параметрично изследване 
4.3.1 Влияние на броя на укрепванията по горен ръб греда 

 Извършен е сравнителен анализ между еднаквите модели с единствена разлика 
броя на столиците: модели с вута с дължина 10% от отвора и колона от валцувано 
сечение тип IPE (серии 1, 2, 3 и 4) и серии, при които колоната е от валцувано сечение 
тип HEB (серии 9, 10, 11 и 12). Получените резултати са обобщени за двете четворки 
серии в табл.4-3.  
 

Табл.4-3 – Влияние на броя на опорите извън равнината 

 
§6.3.3 

Общ метод 
(§6.3.4) 

GMNIA 

Максимални разлики между 
серии 1, 2, 3 и 4 

20.30% 17.35% 24.86% 

Максимални разлики между 
серии 9, 10, 11 и 12 

10.83% 19.09% 22.09% 

Средни разлики между серии 
1, 2, 3 и 4 

7.66% 3.89% 10.21% 

Средни разлики между серии 
9, 10, 11 и 12 

5.29% 4.97% 13.37% 

 

Резултатите от двете четворки серии са много сходни. Най-представителен за 
общата носимоспособност на рамката е нелинейният анализ GMNIA с отчитане на 
несъвършенствата, при който средните разлики в носимоспособността са 10,2% - 13,4%, 
получени при най-разредени и най-сгъстени столици с двойна разлика. Казано по друг 
начин - при двойно сгъстяване на столиците се получава повишаване на 
носимоспособността със средно около 12%, което е доста съществено. Ето защо е 
препоръчително използването на по-леки студеноогънати столици, разположени през 
по-малки разстояния, отколкото горещовалцувани, през по-големи разстояния. Това 
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има предимство и при разхода на стомана за столиците, както и по отношение на 
укрепването им чрез покритието [102].  

Най-големите разлики са получени при гредите с най-малка линейна коравина на 
огъване и усукване, което е логично – колкото по-податлива е гредата към измятане, 
толкова по-голямо значение имат укрепванията ѝ извън равнината. Това може 
количествено да се интерпретира чрез параметъра K: 

2
t

w
2π

LGI

EI
K  ,    

(10)
 

където Iw e секторният инерционен момент на напречното сечение, It е инерционният 
му момент при усукване, а L е дължината на елемента. 

Оказва се, че може да се намери гранична стойност на параметъра K, която 
представя податливостта на гредата към измятане в зависимост от гъстотата на 
укрепяванията. Изследванията показват, че при K ≥ 0,30 гъстотата на столиците е с 
много малко значение, докато при K < 0,30 увеличаването на броя на укрепяванията 
извън равнината значително подобрява работата на цялата система. 

4.3.2 Влияние на дължината на вутата 
На фиг.4-3 е представено 

отношението на носимоспособностите 
при нелинеен анализ GMNIA за случай, 
при който вутата е дълга 10% и такъв, при 
който е 15% от отвора при различни 
сечения на ригела. Направеното 
изследване е за всички отвори от серии 1 
и 5. Аналогично сравнение между случаи 
с вути с относителна дължина 10% и 20%, 
където се наблюдава абсолютно същото 
поведение. Финално са съпоставени и 
моделите с 15% и 20% дължина на вута 
от отвора (фиг.4-4).    
                        Фиг. 4-3 Сравнение между коефициентите на 

използваемост при идентични рамки с единствена 
разлика дължината на вутата 10%/15% 

От зависимостите на фиг.4-3 е видно, че с увеличаване на коравината на гредата, 
носимоспособността на рамката с по-малка вута (10% от отвора) става все по-голяма и 
дори се превръща в по-устойчива от рамката с по-голям вутен участък. Това е така, 
защото с покачване на сечението на гредата, меродавното звено за носимоспособността 
на системата вече не е тя, а колоната, която и в двете разглеждани серии е една и съща. 



ГЛАВА 4: ПАРАМЕТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

инж.М.Василев  41    Автореферат на дисертация 

 Причина за това е, че по-коравият 
ригел с вута „издърпва“ по-голям момент 
във възела и така води до по-неблагоприятно 
натоварване на колоната, съответно по-
малка носимоспособност на рамката като 
цяло. 

  При сравнение на вути с дължини 10% 
и 20% от отвора същата тенденция се запазва 
с минимални разлики в стойностите. На 
практика проведените изследвания показват, 
че вута с дължина около 15% от отвора се 
оказва оптимална (фиг.4-4) по отношение на 
носимоспособността. 

  Всичко това е напълно логично и ясно 
при извършения нелинеен анализ, но     Фиг. 4-4 Сравнение между коефициентите на 
не така стоят нещата при проверките       използваемост при идентични рамки с единствена 
чрез конвенционалната методика от           разлика дължината на вутата 15%/20% 
§6.3.3 на [24] и опростения модел (еквивалентен натиснат прът) за участъка с вутата. 
На фиг.4-5 са показани графики на изменението на носимоспособността на вутата от 
рамките в серии 1, 5 и 14 в зависимост от параметъра K.  

 Независимо от дължината на вутата, резултатите за колоните и в трите серии са 
практически едни и същи. При по-дългите вути се облекчава работата на ригела, но 
самият вутен участък се претоварва и намалява носимоспособността си драстично 
спрямо по-късата вута (фиг.4-5). Това е най-силно изразено при прилагане на 
опростения модел от фиг.1-10. Това е така, тъй като:  
- усилията в приетото сечение (в третината от големия край) са относително близки;  
- напречното сечение е едно и също, защото променливата е само дължината на вутата, 

но не височината ѝ; 
- дължината на скосения участък е с 1,5 пъти по-голяма за серия 5 и 2 пъти по-голяма 

за серия 14;  
  Съответно се получава 1,5 пъти и 2 
пъти по-голяма условна стройност, откъдето 
и много по-малка стойност на редукционния 
коефициент χz. Както се вижда от графиките, 
става дума за много големи разлики в 
носимоспособността, а в същото време в 
около 55% от разгледаните рамки в серия 1, 
60% в серия 5 и 65% в серия 14 именно 
вутният участък е най-слабото звено от   Фиг.4-5 – Сравнение на носимоспособностите 
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системата и определя 
носимоспособността ѝ 
според аналитичния 
подход от §6.3.3 на [24] в 
комбинация с 
опростената методика за 
вутата. За всички 
останали серии (от 15 до 
29), процентните случаи 
на меродавна вута за 
цялата система са много 
подобни. 

        
Фиг.4-6 – Отношение на коефициентите на 
използваемост по опростената методика за вутата 
и GMNIA във функция на отношението на 
параметрите K на колоната и ригела 

На фиг.4-6 са представени сравнителни 
резултати по двата разглеждани метода: 
GMNIA и опростен модел. Както се вижда, 
оформят се 3 основни „снопа“ – с най-голяма 
разлика (най-горния) при вута 20%, средния 
при вута 15% и най-близки резултати на 
опростената методика с GMNIA при дължина 
на вутата 10%. Очевидно е, че колкото е по-
дълга вутата, толкова по-големи стават 
разликите в получените резултати. При вута 
10% от отвора получените 
носимоспособности  са относително близки и 
опростената методика е сравнително малко в 
полза на сигурността. В същото време 
получените резултати за серии 5 и 14 (вути с 
дължини 15% и 20% от отвора) са прекалено 
консервативни.  

Като една възможност в настоящото 
изследване се предлага коригиране на 
опростения метод в зависимост от дължината 
на вутата. За целта се въвежда корекционен 
коефициент ηОМ като отношение на получените  Фиг.4-7 – Приближени функции        
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чрез опростения метод и чрез пълния нелинеен анализ GMNIA носимоспособности. 
Изследванията показват, че най-съществено е влиянието на отношението между 
параметрите K по израз (10) на колоната KK и на гредата (ригела) KГр: 

           ω = KК / KГр (11) 

На фиг.4-6 са дадени графики на корекционния коефициент ηОМ като функция на 
отношението ω. За практическо приложение се предлагат апроксимиращи квадратни 
функции, изобразени на фиг.4-7, които описват достатъчно добре разликата в двата 
метода, като в същото време са в полза на сигурността: 

      ηОМ_10% = 0,005 × ω2 – 0,075 × ω + 1,35 

  ηОМ_15% = 0,005 × ω2 + 0,015 × ω + 1,25                     (12) 

   ηОМ_20% = 0,002 × ω2 + 0,185 × ω + 0,55     

Важно е да се подчертае, че обхватът на валидност на формули (12) е при рамки 
с елементи от горещо-валцувани профили, при които вутите са трипоясни, изготвени от 
профила на ригела. Обхватът на валидност също така е за стойности на отношението ω 
между 3 и 14,5, което на практика описва всички възможни комбинации от сечения, 
отвори и височини за една обичайна за практиката рамка с отвор между 12 и 24 m, при 
наклон на ската 10%. 

Тогава коригираната изчислителна носимоспособност на изкълчване извън 
равнината на рамката на условния натиснат прът с дължина, равна на фактическата 
дължина на долния пояс на вутата (фиг.1-10) може да се определи по израза: 

OM
M1

zy
zRd,b, 





fA

N

       (13) 
На тази основа носимоспособността на устойчивост на ригела в участъка на 

вутата се получава много по-близка до съответно получената стойност чрез пълния 
нелинеен анализ GMNIA. 

4.3.3 Сравнение между трите метода за изчисление на рамката 

Както вече обяснихме в Глава 2, 
числените изследвания са извършени с 3 
различни метода. Първоначално ще бъде 
представен сравнителен анализ между 
качествения характер на деформираните 
схеми при достигнат граничен товар по 
трите метода. Той ще бъде извършен за 

Фиг.4-8 Сравнение между 6.3.3 и GMNIA        първите 12 серии. Обобщено разликите между 
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методика §6.3.3 и GMNIA са 6,79%, а между §6.3.4 и GMNIA 11,92%. Това показва много 
добра сходимост във формите на „разрушение“. 

За да се оцени влиянието на линейните коравини на колоната и ригела се въвежда 
отношението: 

                              гргрkkk LEILEI ,     (14) 

На фиг.4-8 е представено сравнение на резултатите, получени чрез нелинеен 
анализ GMNIA и анализ по методиката от §6.3.3 на [24], съчетан с модифицирания 
опростен метод за участъка на вутата, във функция на отношението ∆k. Оказва се, че 
при рамки, композирани изцяло от профили IPE, при ∆k около и над 10, резултатите са 
доста близки. В практиката при рамки с по-малък отвор е по-вероятно да сме под тази 
гранична стойност и съответно приблизителният подход би се оказал доста по-
консервативен в сравнение с приетия за реперен GMNIA. Но при по-големи отвори – 
например рамка с  отвор 18 метра, височина 6 метра, ригел IPE360 и колона IPE550 
би била с отношение ∆k ~ 12-13, при което резултатите по двете методики биха били 
доста близки. 

При всички серии се наблюдава една и съща обща тенденция – колкото е по-
голяма разликата между линейните коравини на колоната и ригела, толкова по-малка е 
разликата между резултатите по двете методики (GMNIA и §6.3.3). Най-ясно това може 
да се види от фиг.4-8 при серия 9, съставена от колони HEB, както и при серия 27 с 
колони IPE600. При тях едва при по-големи разлики в коравините (около 30-35) 
отношението между носимоспособностите, получени с GMNIA и §6.3.3 става над 70%. 
Следователно, аналитичния подход от §6.3.3 на [24] в съчетание с модифицирания 
опростен метод за участъка на вутата във всички случаи се оказва в полза на 
сигурността. 

Сравнението на резултатите от 
GMNIA с тези, получени чрез общия метод 
за изкълчване и измятане от §6.3.4 обаче се 
оказва твърде незадоволително. Когато 
общият метод се прилага не по елементи, 
а към цялата рамкова система (както това 
се допуска като опция в [24]), се получават 
доста неконсервативни, т.е. несигурни и 
рискови  резултати.         Фиг.4-9 - Сравнение общ метод §6.3.4 / GMNIA 
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На фиг.4-9 са представени 
коефициентите на използваемост за серия 
1 във функция на параметъра K на гредата, 
получени прилагайки общия метод за 
загуба на устойчивост (§6.3.4) и GMNIA. 
Изобразена е само една серия, за да се 
избегне претрупване на графиката, но при 
всички останали, тенденцията се запазва. 
Тази тенденция е логична, тъй като при 
прилагане на един и същ товар, колкото е 
“по-корава” рамката (колкото параметъра   Фиг.4-10 – Разлика между носимоспоспособности 

 K е по-голям), толкова по-малки са коефициентите на използваемост. Относителната 
разлика между съответните резултати по двете методики за първите 14 серии е 
изобразена на фиг.4-10. 

Извършените обширни параметрични изследвания показват, че в масовия случай 
общият метод довежда до резултати в полза на несигурността. Естествено могат да се 
дадат някои насоки за бъдещи излседвания.  

От фиг.4-10 може да се направи извода, че при рамките, които са с греди най-
податливи към загуба на устойчивост, общият метод е силно в полза на несигурността 
(нисък параметър K). В тези случаи коравината на колоната не е от значение тъй като 
гредата много лесно би изгубила обща устойчивост, далеч преди колоната да се 
натовари значително. При „по-нормалните“ коравини на гредовия елемент се вижда, че 
е от значение податливостта на цялата система към загуба на устойчивост извън 
равнината на рамката. Със закоравяването на ригела, крайният резултат получен от 
анализа с общия метод за загуба на устойчивост се приближава до получения чрез 
двойно нелинеен анализ. Прави впечатление, че при рамките, които по-добре се 
съпротивляват срещу извън равнинна загуба на устойчивост, получените резултати чрез 
общия метод са по-консервативни – например от фиг.4-10 се забелязва, че 2 абсолютно 
идентични серии от рамки с единствена разлика в броя на укрепванията извън 
равнината по горен ръб ригел (серия 1 и серия 4) – при серията с повече укрепвания 
резултатите са по-консервативни и съответно по-близки като резултат до реперния 
GMNIA. Същото явление се забелязва още по-ясно при рамките с широкопоясни 
колони, илюстрирани на фиг.4-10. Резултатите при тези серии определено са доста по-
консервативни от по-стройните рамки и се доближават повече до GMNIA, като при по-
нестройните греди (при K>0,23) са дори масово в посока на сигурността спрямо 
реперния анализ. Рамките, които най-трудно биха загубили обща устойчивост са от 
серия 13. В нея всички колони са със сечение HE 450 B, а гредите също са широкопоясни 
– различни профили от вид HE. От фиг.4-10 е очевидно, че това е най-консервативната 
серия от всички изобразени, като практически всички резултати са в посока на 
сигурността спрямо GMNIA, с едва няколко единични изключения. 
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От извършеното параметрично изследване може да се направи извод, че общият 
метод за загуба на устойчивост от §6.3.4 на [24] е годен за употреба единствено при 
рамки, които по-трудно биха загубили обща устойчивост, без да описваме конкретен 
критерий, което е добра насока за бъдещи изследвания. 
4.3.4 Разширено параметрично изследване 

След извършване на текущите изводи от предните точки, бяха изчислени 
допълнително още 24570 броя рамки. Този път общия метод от §6.3.4 на [24] не е 
прилаган. Използвани са другите два метода: §6.3.1, §6.3.2 и §6.3.3 на [24] + опростения 
метод с еквивалентен натиснат прът в участъка на вутата и двойно нелинеен анализ с 
отчитане на несъвършенства (GMNIA). Точното приложение на двата метода може да 
бъде видяно на фиг.2-5 от Глава 2 – в син и цикламен цвят. Това изследване е насочено 
към рамки със сгъстени столици (през не повече от 2 метра). 

Рамките варират с височина от 3 до 10 метра и отвор 12 до 24 метра, като 
всичките са с дължина на вутата 10% от отвора. Колоните варират от IPE360 до IPE600, 
а гредите от IPE180 до IPE600. Половината рамки (12285 броя) са с колона и ригел от 
стомана S275, а останалите са идентични на тях като геометрия и натоварване, но 
елементите са от клас стомана S355.  
 

Фиг.4-11 – Отношение между носимоспособности на опростен метод за вута и GMNIA 
 Очевидно е, че функцията с по-големи разстояния между укрепванията на гредата 
(приближението от фиг.4-7(а), показана в зелен пунктир на фиг.4-11) довежда до по-
консервативни резултати в сравнение с новите изчисления. Поради тази причина е 
изработена линейна функция, която удовлетворява както всички рамки съставени от 
стомана S275 (фиг.4-11), така и тези от S355 (фиг.4-11). 

ηОМ_10% = 0,015 × ω + 1,05     (15) 
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 Финално ще бъде представена и приблизителна функция, с която да се скалира 
носимоспособността на рамка, съставена от профили с клас на стоманата S275, за 
получаване на носимоспособността на идентичната рамка, с по-висок клас на 
материала: S355. Изобразено е отношението на носимоспособностите според GMNIA на 
12285 модела, съставени от стомана S275 към съответните 12285 модела, от стомана 
S355. В допълнение в по-светло синьо ще бъдат изобразени и „реалистичните рамки“. 
Тъй като в глобалния анализ са включени и много на брой рамки, които са 
„нереалистични“ – например IPE360 колона с височина 10 метра и 24-метров ригел с 
напречно сечение IPE180. Поради тази причина е извършено „пресяване“ на рамки, 
които в по-нататъшните разсъждения ще наричаме „реалистични рамки“ (обозначени в 
светло синьо на фиг.4-12) и които се определят по следната методология: 

- изчисляване на деформираната схема на всички рамки, като се приема за ориентир 
следното натоварване: собствени тегла по покрива, окачени товари и столици – общо 
0,35 kN/m2 и снежно натоварване 0,8 × 1,2 = 0,96 kN/m2. Приема се, че рамките са 
през 6 метра => изчислява се вертикалното преместване на рамката при билото ѝ с 
характеристичен равномерно разпределен товар от 7,86 kN/m’ по гредата; 

- след изчисляването на тези премествания, се „пресяват“ всички рамки, за които е 
изпълнено L / 300 ≤ Δz ≤ L / 200. Поставена е както горна, така и долна граница, тъй 
като не се търсят и прекалено преоразмерени рамки (например IPE600 ригел на 12 
метра отвор); 

- от останалите рамки се прави финално „пресяване“, с което се цели да останат само 
рамките, при които когато профила на колоната е от дадено сечение, то ригела да е 
задължително с по-малко, но с не повече от 3 профила (например колона IPE550 => 
възможните опции за ригела са IPE550, IPE500, IPE450 или IPE400). 

 

Фиг.4-12 - Приближена функция за трансформиране на носимоспособността на идентични 
рамки, съставени от валцувани профили с различен клас на стоманата 
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 Ако „грубо“ се определя приближението, то може да се приеме, че е константа, 
чиято големина съвпада със средната стойност на всички резултати от изобразения 
генерален облак от точки. Така за бърз ориентир проектантът-конструктор би могъл да 
използва следното приближение при нужда от покачване на класа на стоманата: 

αS275/S355 = 1,13; FRd,S355 = αS275/S355 × FRd,S275,   (16) 

Интересното е, че при „реалистичните рамки“, средно аритметичния резултат 
отново съвпада с тази стойност – 1,129 ~ 1,13. 

Това е само „грубо“ приближение, тъй като от графиката се вижда, че в някои 
случаи би било близко до реалната разлика, но особено при по-ниските стойности на  
ω, не би довело задължително до задоволителни резултати, а до резултати в посока на 
несигурността. Поради тази причина може да се повтори, че това приближение е за 
„груба“ ориентация на проектанта-конструктор. 

Така ако искаме да сме по-точни при случая на една реалистична практична 
рамка, бихме могли да коригираме коефициента от формула 16, като второто уравнение 
от формула 16 си остава в сила. За по-висока точност при определянето на “запаса” на 
рамка, съставена от стомана S355, вместо идентична, но с по-нисък клас на стоманата – 
S275 - може да се използва следната функция (обозначена в червено на фиг.4-12): 

αS275/S355 = -0,025 × ω2 + 0,03 × ω + 1,05,    (17) 

Това приближение описващо връзката между двете марки стомана е валидно за 
рамковите системи, за които ω е в границите между 2,3 и 10,35. Този диапазон до голяма 
степен описва рамките с нормално съотношение на коравините между колона и греда и 
е реалистична за повечето практични задачи. Останалите стойности на ω са релевантни 
единствено в теоретичната част на проблема при рамки, които трудно бихме избрали 
при разрешаването на реална практична задача. 

Средно за всички изчислени рамки завишението е около 12%-13%. Изводите са 
направени при приложението на двойно нелинеен анализ с отчитане на 
несъвършенствта, но въпреки това би могъл да бъде добър ориентир доколко би 
помогнало евентуално вдигане на класа на стоманата за такъв тип констуркция. 

4.3.5 Метод за определяне на носимоспособността на вутни участъци, съставени 
от валцувани профили от тип IPE по опростената методика 

Анализирани са независимо по 
опростената методика с еквивалентен 
натиснат прът скосени вутни участъци, 
съставени от основен профил от тип IPE и 
вута, изрязана от основния профил, с 
начална височина, съвпадаща с началната 
проектирана върху колоната височина на Фиг.4-13 – Изследвани аналитично модели 
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гредата. Разглежданите дължини за вутния участък са между 1 см и 400 см. По този 
начин може да се каже, че се обикалят всички възможни случаи при пълностенни рамки, 
съставени от валцувани профили (например ако решим вутата да е с дължина 10% от 
отвора на рамката и е с дължина 4  метра, то това означава, че рамката трябва да е с 
отвор 40 метра – на такъв отвор валцуван елемент от тип IPE трудно би могъл да се 
приложи). Геометрията на разглежданите варианти е показана схематично на фиг.4-13. 

 Целта на предстоящия анализ е да се изведат опростени формули, по които да се 
прилага опростената методика с еквивалентен натиснат прът, специално за случаите с 
валцувана греда от тип IPE и вута със същия профил, описани на фиг.4-13. 

 Първоначално ще оценим влиянието на големината на еквивалентния натиснат 
прът. Неговата големина зависи от натиснатата част от стеблото, респективно 
ексцентрицитета на силата, редуцирана на някакво разстояние от центъра на тежестта 
на сечението: 

e = M / N [cm],      (18) 

На фиг.4-14 е илюстрирана 
зависимост между 
носимоспособността на 
еквивалентния профил с Т-сечение за 
различните валцувани профили, във 
функция на ексцентрицитета. 
Показаната зависимост е извършена за 
вутен участък с дължина 350 см, но 

Фиг.4-14 – Носимоспособност на еквивалентните практически за различни дължини,      
Т-профили на натиск при различни стойности на “e”    тенденцията се запазва. Единствено 
при малките ексцентрицитети се оказва някакво влияние върху носимоспособността на 
елемента – при  e < 200 см. Обичайната стойност на ексцентрицитета при изследваните 
рамки с около 10% наклон е около 300 см. Въпреки, че ексцентрицитета няма огромно 
значение – около 10% (maxNb,Rd,z / minNb,Rd,z ~ 1,1), за да бъдем в посока на сигурността 
при следващите разсъждения ще извършим подробен анализ при стойност на 
ексцентрицитета от около 300 см (по този начин ще работим с „по-ниските“ стойности 
на носимоспособността). 

За да се видят „по-общо“ кривите на носимоспособността за различните профили, 
ще се извърши анализ съгласно опростената методика за еквивалентен натиснат прът с 
Т-сечение за участъци с дължина от 1 см до 2000 см. Зависимостта между 
носимоспособността на еквивалентните профили и дължината на вутата е илюстрирана 
на фиг.4-15 за различни валцувани профили, съставени от стомана клас S235, S275 и 
S355. 
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Фиг.4-15 – Носимоспособност на еквивалентните Т-профили на натиск при различни дължини 

на участъка за стомана S235, S275 и S355 

При много малките дължини на участъците, Т-профилите са толкова нестройни, 
че не могат да загубят устойчивост. 

Оттук след математически операции и преобразувания за първите 4 метра, от 
тези криви и ограничението за максимална стойност, са изведени формули за цялата 
гама от IPE-профили, показани на фиг.4-15: 

 Nb,Rd,z,S235 = -1,6×10-4×h1,105×L + 0,06×h1,600 ≤ 2,95×h – 330 [kN]   (19) 

 Nb,Rd,z,S275 = -1,3×10-4×h1,175×L + 0,06×h1,630 ≤ 3,45×h – 385 [kN]   (20) 

Nb,Rd,z,S355 = -1,0×10-4×h1,280×L + 0,06×h1,670 ≤ 4,45×h – 500 [kN]   (21) 

h – височина на основния профил (напр. за IPE600: h=600 мм) [mm] 
L – дължина на вутния участък (формулата е валидна за L > 0 mm и L ≤ 4000 mm) [mm] 

 Изведените 3 формули биха могли да се обединят: 

 Nb,Rd,z,Т-профил = - ξ1 × 10-4 × hα × L + 0,06 × hβ  ≤  ξ2 × h – ξ3 [kN]    (22) 

ξ1 = 6,75 × ε2 - 9,05 × ε + 3,90        (23) 
ξ2 = 2,95 / ε2          (24) 
ξ3 = 330 / ε2           (25) 
α = -0,85 × ln(ε) + 1,105    (α ≈ -0,95 × ε + 2,055)     (26) 
β = -0,4 × ε + 2          (27) 
ε = (235 / fy)0,5          (28) 

S235 S275 

S355
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Изведената формула (22) е валидна за всички вутни участъци, описани в началото 
на текущата под-точка. Естествено ако проектантът-конструктор оразмерява с нея е 
нужно да знае и усилието, което проверява и което се приспада към този еквивалентен 
Т-профил. За тази цел ще извършим анализ върху различните геометрични 
характеристики на описаните профили, респективно при различните стойности на 
ексцентрицитета.  

 

 

 

Промяната на ексцентрицитета, определен по формула (18), ще доведе до 
промени диаграмата на напреженията в разглежданото сечение от третината, оттам и 
до променлива натиснатата част от стеблото. Така биха се получили различни височини 
на стеблото (приема се 1/3 от натиснатата част от стеблото). На фиг.4-16 са 
илюстрирани зависимостите между ексцентрицитета и отношението на инерционните 
характеристики за разглеждания случай, а на фиг.4-17 между ексцентрицитета и 
отношението на площите на цялото сечение и на еквивалентното Т-сечение. 
 От графиките на фиг.4-16 би моглo да се извлече множителя за изчислителния 
момент в сечението: 0,6 / h  (вижда се, че всички стойности са между 0,6 и 0,61), а от 
фиг.4-17 – множителя 0,35 за приспадащата се нормална сила. Така финално усилието, 
с което следва да се оразмери на изкълчване извън равнината еквивалентния Т-профил 
добива следния вид: 

NEd,екв.Т-пр.= 0,35 × NEd + 0,6 × MEd  / h,    (29) 

h – височина на основния профил (напр. за IPE600: h=600 мм) [mm] 
NEd – осов натиск в сечението в третината от големия край на вутния участък [kN] 
МEd – огъващ момент в сечението в третината от големия край на вутата [kNmm] 

 При малки ексцентрицитети (е < 200 см) нормалната осова сила следва да се 
завиши с 15% 

NEd,екв.Т-пр.= 0,4 × NEd + 0,7 × MEd  / h,    (30)

Фиг.4-16 – Зависимост между отношението на 
статичния момент за екв.Т-профил, умножен по 
височината на основния профил и ин.момент на 
цялото сечение във функция на ексцентрицитета 

Фиг.4-17 – Зависимост между 
отношението на инерционния момент на 
цялото сечение и статичния момент във 

функция на ексцентрицитета 
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4.4 Обобщение на изводите от параметричните изследвания 

 Да се работи с линейни опори извън равнината в местата на укрепяване е близко до 
реалното поведение на конструкцията – не е нужно да се отчита евентуалната 
ротационна коравина от възела на столицата. 

 При отношение на изчислителни вертикални товари към изчислително върхово 
налягане от вятър около 2,5 – според изследваните модели се оказва, че не е нужно 
да се проверява в крайно гранично състояние рамката с наличие на ветрово 
натоварване. 

 Оказва се, че при рамки от валцувани сечения с фиксирана дебелина на стебления 
панел, често най-слабото звено е именно стебления панел. Това обстоятелство 
подчертава указанията от Еврокод 3 за проверка на стебления панел при връзка 
колона-греда. 

 При параметъра на усукване на гредата K > 0.30, сгъстяването на столиците по горен 
пояс на гредовия елемент значително покачва носимоспособността на цялата 
система – при числените изследвания са отчетени средни разлики от около 12% при 
двойно сгъстяване на столиците. И обратно – при K < 0.30, няма съществено влияние 
гъстотата на столиците. 

 При портални рамки от валцувани сечения, авторът препоръчва да се ползват вути 
с дължина 10%-15% от отвора. По дълги вути биха помогнали единствено при 
проблем с коравината, но не и с устойчивостта на системата, даже точно обратното 
– наблюдават се множество случаи, в които дори се влошава поведението на 
системата (макар и с малко). При вута с дължина 15% от отвора са отчетени най-
големите носимоспособности в разглежданите случаи.  

 Методиката за изчисляване на вутния участък като еквивалентен натиснат прът с Т-
сечение (от фиг.1-10) при по-дълги вути довежда до резултати в полза на 
сигурността заради еднаквото еквивалентно сечение, а в същото време по-голяма 
изкълчвателна дължина. За да се неутрализират подобни нереалистични резултати 
и „груби“ преоразмерявания е изчислен множител, с който да се коригира 
носимоспособността на еквивалентния натиснат прът Nb,Rd,z × ηОМ: 

ηОМ_10% = 0,005 × ω2 – 0,075 × ω + 1,35 
ηОМ_15% = 0,005 × ω2 + 0,015 × ω + 1,25 
ηОМ_20% = 0,002 × ω2 + 0,185 × ω + 0,55 

ω = Kк / Kгр; K = √ [(π2 × E × Iw) / (G × It × L2)] 
Обхватът на действие на тези формули е за стойности на параметъра ω между 3 и 
14.5, което до голяма степен описва всички възможни варианти на комбинации от 
сечения, отвори и височини за една нормална за практиката рамка с отвор между 12 
и 24 метра. Анализът е извършен за рамки с наклон на ската 10%, а всеки скат, 
независимо от отвора, е укрепен през 3 равни разстояния. 
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 Добавена е допълнителна линейна функция с по-неконсервативни резултати на този 
множител. Тя е валидна само за случая на вута с 10% дължина от отвора и столици 
през не по-голямо разстояние от 2 метра и стандартен наклон на ската (~10%). 

ηОМ_10% = 0,015 × ω + 1,1 

ω = Kк / Kгр; K = √ [(π2 × E × Iw) / (G × It × L2)] 

 13-та серия е от широкопоясни колони и греди (колони HEB и греди HEA), които 
много трудно се измятат. Това се потвърждава и от получените резултати – тези 
рамки са нечувствителни към загуба на обща устойчивост извън равнината. 

 При рамки, съставени от валцувани профили в почти всички случаи, освен ако не е 
меродвана колоната за носимоспособността на системата, най-слабото звено е 
вутата, когато тя е с дължина 15% или 20% от отвора, и прехода между греда и вута, 
когато тя е дълга 10% от отвора. 

 Аналитичната методика от §6.3.3 на [24] и опростения метод за вутния участък (от 
фиг.1-10) винаги са в полза на сигурността. В зависимост от:  

∆k = (E×Iк / Lк) / (E×Iгр / Lгр), 
са изчислени стойности, при които резултатите са близки до съответните, получени 
след прилагане на реперния GMNIA. При по-корави колони (I / L > 120 cm3), за ∆k > 
30, запасът от аналитичния подход е по-малък от 30%. При останалите колони (I / L 
< 120 cm3) важи същото, но за ∆k > 10-15. 

 Общият метод показва в голяма част от разгледаните случаи резултати в полза на 
НЕсигурността и с неясен характер относно амплитудите при разликите му с 
реперния двоен нелинеен анализ. Илюстрирано е, че при рамки, които по-трудно 
биха загубили устойчивост извън равнината, приложението на общия метод е по-
консервативно и по-близко до реперния GMNIA, като дори довежда до резултати в 
полза на сигурността. Разглеждането на единичен елемент самостоятелно, както 
вече се е правило и анализирало в практиката и цитирано в Глава 1, би било удачно, 
но цяла рамкова система, както е описано като опция в [24] би довело до 
проектиране водещо до резултати на страната на НЕсигурността. Освен всичко 
приложението му е много енергоемко и сложно за практични цели. Поради 
изброените факти препоръчвам общият метод да НЕ се използва за равнинни 
рамкови системи в сегашния си съществуващ вид, описан в [24]. 

 На базата на обширно параметрично изследване е изчислена средна стойност на 
коефициент, с който за “груб” ориентир би могла да се завиши получената 
носимоспособност на рамка съставена от стомана S275, за трансформирането на 
профилите ѝ в стомана S355. 

αS275/S355 = 1,13. 
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За по-голяма точност за случая на „реалистични“ рамкови конструкции, 
трансформацията може да се извърши по следната формула: 

αS275/S355 = -0,025 × ω2 + 0,03 × ω + 1,05; 
2,3 ≤ ω ≤ 10,35; 

ω = Kк / Kгр; K = √ [(π2 × E × Iw) / (G × It × L2)] 
FRd,S355 = αS275/S355 × FRd,S275; 

 Извършен е параметричен анализ на опростената процедура с еквивалентен Т-
профил, натоварен на натиск, за изчисляване на скосения вутен участък. 
Изследването е насочено към вутни участъци, съставени от валцувани профили тип 
IPE, съвпадащ с профила на основната греда. Височината на вутата в големия си 
край съвпада с височината на основната греда. На тази база са изведени формули, 
валидни при дължини на вутата до 4 метра (което практически обхваща всички 
възможи случаи на стоманени рамки с валцувани вути съставени от профили тип 
IPE), касаещи носимоспособността му и приспадащото се оразмерително усилие. В 
анализа са използвани трите основни марки стомана – S235, S275 и S355. 
NEd,екв.Т-пр.= 0,35×NEd + 0,6×MEd  / h [kN]  - завишава се с 15% при e = M / N < 200 cm 
Nb,Rd,z,S235 = -1,6×10-4×h1,105×L + 0,06×h1,600 ≤ 2,95×h – 330 [kN]  
Nb,Rd,z,S275 = -1,3×10-4×h1,175×L + 0,06×h1,630 ≤ 3,45×h – 385 [kN]  
Nb,Rd,z,S355 = -1,0×10-4×h1,280×L + 0,06×h1,670 ≤ 4,45×h – 500 [kN]  
 
Универсално: 
Nb,Rd,z,Т-пр. = - ξ1 × 10-4 × hα × L + 0,06 × hβ  ≤  ξ2 × h – ξ3 [kN]   

ξ1 = 6,75 × ε2 - 9,05 × ε + 3,90     
ξ2 = 2,95 / ε2      
ξ3 = 330 / ε2       
α = -0,85 × ln(ε) + 1,105    (α ≈ -0,95 × ε + 2,055)   
β = -0,4 × ε + 2      
ε = (235 / fy)0,5  

 
NEd,екв.Т-пр. / Nb,Rd,z,Т-пр. ≤ 1,00. 
В случаите, в които се касае за вутен участък с дължина 10%, 15% или 20% от 
отвора (тъй като тези формули биха могли да се използват не само за вути, когато 
са изпълнени по-рано описаните начални условия), крайната формулировка би 
могла да бъде:  
NEd,екв.Т-пр. / (Nb,Rd,z,Т-пр. × ηОМ_i%) ≤ 1,00. 
h – височина на основния профил (напр. за IPE600: h=600 мм) [mm] 
L – дължина на вутния участък (L > 0 mm и L ≤ 4000 mm) [mm] 
NEd – осов натиск в сечението в третината от големия край на вутата [kN] 
МEd – огъващ момент в сечението в третината от големия край на вутата [kNmm] 
ξ1, ξ2, ξ3, α, β – допълнителни коефициенти, отчитащи използвания материал 
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Научни и научно-приложни приноси 
 

Авторът на настоящата дисертация счита, че проведените анализи и изследвания, 
в рамките на научната тема, ще допринесат за разбирането и изчисляването на 
едноетажни стоманени констуркции и претендира за следните научни и научно-
приложни приноси: 

1. Приноси от обзорната част 

1.1  Разяснена е подробно методиката за прилагане на общия метод за загуба на 
устойчивост, който съгласно БДС EN 1993-1-1/NA не бива да се използва до изработване 
на методика за приложимост. Изработени са и авторски блок-схеми (фиг.1-4), които 
разясняват подхода при изчисляването на множителя на изчислителните товари до 
изчерпване на носимоспособността на критичното сечение αult,k. 

 
2. Приноси от експерименталната част 
2.1 Предложен и успешно приложен е оригинален подход за постепенно гравитачно 
натоварване на равнинна рамкова конструкция. Иновативно е и решението за 
укрепването на рамката извън равнината. С помощта на експерименталната постановка 
е доказана консервативността, респективно е потвърдена адекватността на заложените 
в нормативните документи проверки при оразмеряване на стоманени конструкции. 
2.2 Изследвано е влиянието на началните несъвършенства върху 
носимоспособността на експерименталните образци и е извършена препоръка за 
тяхното определяне. 

 
3. Приноси от числените изследвания 
3.1 Разработен е алгоритъм и софтуер за изчисляване на едноетажна стоманена 
рамкова конструкция по 3 различни методики, в това число и двойно нелинеен анализ 
с отчитане на несъвършенства (GMNIA). 
3.2 Доказано е, че приемане на точково линейно опиране извън равнината на 
елемента в зоните на столиците при приложение на геометрически и материално 
нелинеен анализ (GMNIA) е с достатъчна точност и няма да доведе до преоразмеряване 
на конструкцията. 
3.3 Онагледено е, че използването на по-гъсто разположени столици има значителен 
положителен ефект върху цялостната носимоспособност на конструкцията. 
3.4 Показано е, че вутен участък с дължина от 10%-15% от отвора на рамката е най-
рационален по отношение носимоспособност на системата. 
3.5 Доказано е, че може да се използва опростената методика за изчисляване на 
вутния участък с еквивалентен натиснат Т-профил без укрепване срещу усукване в 
малкия край на този участък. 
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3.6 Предложена е практическа методика за изчисляване на устойчивостта на вутния 
участък на рамката, основана на коригиращ фактор ηОМ (ОМ = Опростен Метод) на популярна 
британска методика (формули (12), (13)).  
3.7 Адаптирано е приложението на общия метод към цели равнинни рамкови 
конструкции и е доказано, че в съществуващия си вид би довел в голяма част от 
случаите до неконсервативни резултати. 
3.8 Изчислени са опростени приблизителни формули за трансформиране на 
носимоспособността на едноетажна рамкова конструкция между класове стомана S275 
и S355 (формули (16) и (17)). 
3.9 Представени са опростени авторски формули за прилагане на метода с 
еквивалентен натиснат прът при оразмеряване на скосен участък (формули (19) до (27), 
(29) и (30)). 

 

Насоки за бъдещи изследвания по темата 
 

Авторът счита, че в бъдещи разработки следва да се работи по следните 
направления: 

 Изследване на рамки от изцяло съставени елементи и двупоясен вутен участък. 
 Проучване на формата на началните несъвършенства и тяхната големина при 
приложението на двойно нелинеен анализ с отчитане на несъвършенствата (GMNIA). 
 Търсене на модификация на общия метод за приложение при рамки, с цел 
получаване на резултати на страната на сигурността. 
 Определяне на опростени формули при прилагане опростения метод с 
еквивалентен Т-профил за по-разширена гама от профили. Определяне на опростени 
формули за генералния случай и на съставни скосени профили с произволни размери.  
 Анализиране поведението на рамката при поддаване на съединенията, укрепващи 
гредата извън равнината следствие скъсяване на столици, поддаване на хоризонтални и 
вертикални връзки (т.е. вместо линейна опора – линейна пружина). Оценяване 
влиянието на този фактор върху общата носимоспособност на рамката. 
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