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BRIDGE RC-BENTS STRENGTHENED BY TENSION-TIES: EFFECTS OF 

ENVIRONMENTALLY ALTERNATING AXIAL FORCES ON RECYCLING 
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Late Professor at the Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia 

Abstract: Reinforced Concrete (RC) framed structures can appear varying and 

alternating axial forces, compressive or tensional ones, during environmental actions, 

e.g. seismic excitations. This also holds for highway overcrossings under transverse 

horizontal seismic excitations, and especially for two-column framed-piers (bents) of 

RC bridges. The influence of such alternating axial forces on the behavior of RC shear-

critical framed structures, seismically strengthened by tension-tie elements, is 

investigated experimentally and computationally. The experimental investigation 

concerns the flexure-shear behavior of the structural elements (beam, columns) in a 

shear-critical specimen of a two-columns one-story RC frame subjected to a recycling 

loading simulating seismic excitation. Additional permanent vertical compressive axial 

loads on the two columns and gravity loads on the beam have not been applied, in order 

to investigate the influence of varying axial forces and vertical earthquake components. 

The specimen-frame is examined first as bare, and then as strengthened by X-ties. Next, 

the computational simulations of these two experiments are performed by a pseudo-

dynamic relaxation approach simulating multiple earthquakes. Particular emphasis is 

given to the operation of tension-tie elements, which have a unilateral behavior. 

Finally, the investigation shows that the effects of alternating axial forces can be very 

important for the seismic behavior of RC framed structures and bridge-bents.  

Key words: Reinforced Concrete Structures, Bridges Bents, Alternating Axial Forces, 

Seismic Strengthening by Tension-Ties, Multiple Earthquakes Simulation  

1. Introduction
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Due to alternating environmental actions, the response of reinforced concrete (RC) 

framed structures can appear variations in axial forces. For example, in multi-floor RC 

buildings, the axial loads of the columns are continuously changing during a seismic 

excitation. These variations in axial force can influence strength, stiffness, bending and shear 

behaviour, and deformation capacity of RC columns [1-5].  

In low-rise RC buildings, that do not have additional vertical loads, the above changing 

axial forces do not always remain as compressive ones during a seismic excitation. So, axial 

forces can be alternated from compressive to tensile ones, meaning that their sign switches 

from negative to positive ones. The same may hold for highway overcrossings under 

transverse horizontal seismic excitations, and especially for two-column framed-piers (two-

column bents) of RC bridges, when the vertical earthquake component is important for near-

field seismic excitations [6,7]. Figures 1 and 2 show the case of a FHWA bridge considered in 

[7] with two framed- bent piers. Obviously, the above bents, i.e. two-column framed-piers, 

under transverse (to bridge axis) horizontal (along the bent) seismic excitations, may appear 

alternating axial forces on their columns. 

Fig. 1. The FHWA Bridge #4 considered in [7] with two-colums framed piers. 

Fig. 2. The cross section of the two-colums framed piers in  FHWA Bridge #4 of [7]. 
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In general, excessive tension or tensile strain of the column may lead to shear strength 

degradation, and therefore vertical excitation can be one of the causes of shear failure. 

Moreover, tension in the columns has the potential to degradate the shear capacity, which is 

mainly due to the degradation of the concrete contribution to this capacity.  

The above shear capacity degradation and other degradation reasons (seismic, 

environmental, anti-seismic design according to old codes, etc.) can result to the necessity of 

seismic strengthening and rehabilitation of RC structures. As well-known, various traditional 

methods for such seismic strengthening are available [1,2]. Among them, steel bracing 

systems can be used, and especially buckling resistant braces (BRB), [8].  So, the above 

appearance of alternating axial forces may also be the case for RC frames seismically 

strengthened with tie-tension (cable) elements [9-11]. Particularly for these cable elements, 

which are tension-only elements [9-14], their unilateral behavior must be strictly taken into 

account. This leads to the problem formulation as an Inequality Problem of Structural 

Engineering, for which a numerical solution requires the use of optimization methods [15]. 

In the present work, the effects of alternating axial forces, compressive or tensile ones, 

on the recycling behavior of a typical bridge-bent is experimentally and computationally 

investigated. It concerns a single-span single-story shear-critical RC specimen-frame, 

seismically strengthened with two diagonal tie-tension steel rods (X-bracing). This specimen-

frame has dimensions and reinforcement configurations that refer to older RC substandard 

structures, which have been constructed in Greece and in other seismically active regions 

without anti-seismic design provided by current Seismic Codes. So, this RC specimen-frame 

appears typical shear failure problems, such as insufficient concrete confinement and low 

shear ratio in the columns and beam. In both experimental and computational investigation, 

the frame response is examined first as bare, and then as strengthened by tension-ties. The 

frames do not have additional vertical loads, so the changing axial force does not always 

remain compressive, but changes sign. This concerns the cases where the vertical component 

is important in near-field seismic excitations or spatial variability of ground motion has to be 

taken into account. 

2. The experimental investigation in brief

The realized experimental investigation is extensively analyzed in the publications [12, 

13]. The research concerns the shear-critical RC frame-specimen shown in Fig. 3., which has 

no additional vertical loads other than the dead weight. This frame-specimen was first tested 

without strengthening (bare test-specimen). Subsequently, the same frame was tested after 

being strengthened with two diagonally mounted (X-bracing system) steel tie-tension rods of 

diameter 16 mm in cross-section, as shown in details in Fig. 4. The displacement-controlled 

loading history applied to both frames consists of five different and continuously increasing 

charging steps at ± 1.0, ± 3.6, ± 12.0, ± 22.5 and ± 45.5 mm and two equal charging cycles at 

each step, (as is further shown in Fig. 8 (d)).  

The mode of failure of the control specimen (bare frame) of Fig. 3 is shown in Fig. 5. 

This is a flexure-shear mode of failure, not symmetric and much more pronounced at the left 

column, and it has been occurred for the imposed displacement of + 44.5 mm. As concerns 

the strengthened frame of Fig. 4 subjected to the same imposed displacement history, the 

cracking pattern at the end of the test is presented in Figure 6. There it is shown that critical 

flexure-shear failure of the left column has been prevented. Finally, the Figure 7 shows the 

comparative experimental load-displacement diagram for the bare and the reinforced frame, 

where the abrupt load reductions (strength decay) are due to effects of alternating tensional 

axial forces. 
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Fig. 3. Dimensions and reinforcement configurations of the bare test-specimen [12, 13]. 

Fig. 4. Dimensions and X-bracing of the strengthened  test-specimen  [12, 13]. 

In general, the comparisons of the cyclic performance between the original bare and the 

X-bracing strengthened specimens indicate a significantly enhanced behavior: The load 

capacity in the bare frame is 120.82kN and in the strengthened frame is 178.18kN. So, an 

increase of 47.48% in the load capacity is recorded.  

3. The computational simulation of the experiments in brief

The computational simulations of the above experiments concerns in general the 

dymamic response of RC framed-structures strengthened by tension-tie elements. In 
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references [11,12,14,16,17] a developed methodology is presented in details, which concerns 

the dynamic analysis of RC structures strengthened by ties under multiple earthquakes. For 

this purpose, the Ruaumoko computational code [18] is used.  

Fig. 5. Flexure-shear failure occurred at the left column of the bare test-frame [12,13]. 

Fig. 6. Cracking pattern of the steel X-braced RC frame at the end of the test [12,13]. 

Representative results of the realized computational analysis are shown in Figures 8 and 

9. In Fig. 8 the alternating axial forces for the bare frame-specimen are shown. Based on these

alternating axial forces, the available cyclic shear strength VR, according to Eurocode  EC8 

[19], are computed by the formula  

(3.1) 
 

   1

R 2 3 4 c cm w

el s

1
1 0.05 0.16 1-0.16 CF

2

h x λ
V λ λ λ A f V

L

 
        

 

For the meaning of the various symbols, see [19,20]. Especially for the parameter λ1, it  

depends on the variable axial force N(t) , i.e. λ1 = λ1(N), and must be emphasized that N(t) is 

positive when it is compressive, but it is taken zero when it is tensional. 

Next, for the strengthened with ties frame-specimen it is shown in Figure 9 the 

computational hysteresis load-displacement diagramme (continuous blue lines) in comparison 

to the corresponding experimental diagramme (dashed red lines).  
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Fig. 7. Experimental hysteresis load-displacement diagramme of the ties-strengthened frame 

(dashed red lines) in comparison  to the diagramme of the  bare frame without ties 

(continuous blue lines). 

(a) Right column BD (b) Left column AB 

(c) Beam CD (d) Displacement history on node D 

Fig. 8. Alternating axial forces for the bare frame-specimen: (a) Right column, (b) Left 

column, (c) Beam, and (d): The history of the imposed displacement on node D. 

The comparative Figure 9 shows a good agreement between the computational results 

and the corresponding experimental ones. The load abrupt reductions (strength decay) due to 

alternating axial forces are covered (captured) very satisfactorily.  
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Fig. 9. Strengthened with ties frame: Comparison of the computational hysteresis load-

displacement diagramme (continuous blue lines) with the corresponding experimental 

diagramme (dashed red lines). 

4. Concluding remarks

As the experimental investigation has shown, the effects of alternating axial forces can 

be very important for the seismic behavior of RC framed structures and bridge-bents 

strengthened by tension-ties. These effects can result in abrupt reductions (strength decay) for 

the resistance load capacity and can be computed by the herein presented numerical 

procedure, which provides results in a very good agreement with experimental ones. 
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Abstract: The present research aims at evaluating the local site effects induced from 

seismic sequence in the municipality of Romagnano al Monte (Salerno, Italy). To this 

purpose, the Irpinia earthquake, occurred in 1980, has been selected as a reference 

seismic event. Structural and typological characterization of the buildings stock have 

been identified according to EMS-98 scale. Furthermore, a vulnerability assessment of 

the built-up area has been carried out through a vulnerability-based approach 

conceived for masonry building aggregates, identifying the buildings most susceptible 

at expected seismic damage. Subsequently, based on the seismic microzonation of the 

study area, a quantitative and qualitative assessment of site effects has been done using 

proper amplification factors. Finally, based on the above study, the seismic damage 

scenario has been plotted in order to more correctly foresee the expected losses of the 

selected urban sector for appropriate seismic risk mitigation plans. 

Key words: Site-effects, vulnerability assessment, masonry building compound, 

vulnerability curves, damage scenario. 

1. Introduction

The seismic risk assessment is a multi-level methodology based on estimating three 

main parameters, such as vulnerability (V), exposure (E), and hazard (H), whose combination 

allows to qualitatively and quantitatively describe the propensity at damage of a given region 

under earthquakes [1]. The right knowledge of the seismic risk of urban areas is indispensable 

to plan mitigation measures [2, 3]. Masonry is one of the most popular building materials, 

which characterized the built-up areas of a lot of countries all over the world with economic 

and functional structural solutions.  

Nevertheless, existing unreinforced masonry (URM) buildings, are often designed to 

resist only gravity loads and showed deficient seismic behaviour, so to be generally identified 

as constructions highly exposed to the earthquake risk. In general, due to their constructive 
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heterogeneity, when URM buildings are subjected to earthquake ground motion, the mass of 

walls and diaphragms led to a rigid-brittle global behaviour, that triggers possible collapse 

mechanisms, increasing social repercussions (physical and economic losses) [4].   

Nowadays, recent earthquakes have shown how the influence of site conditions play an 

important role for assessing the global seismic vulnerability. Generally, specific geological, 

geomorphologic and geo-structural settings of restricted areas can induce a high level of 

shaking on the ground surface, even in case of low intensity/magnitude earthquakes. This 

effect is called site or local amplification [5]. Based on the above considerations, this paper 

provides important indications regarding the influence of soil amplification on the seismic 

behaviour of typical masonry clustered buildings with the final target to more correctly 

foresee the expected losses for appropriate seismic risk mitigation plans.  

2. The Municipality of Romagnano al Monte

Romagnano al Monte (Fig. 1) is a town of 380 inhabitants in the province of Salerno in 

the Campania Region of Italy. It develops on an area of 9 km², which is 80 Km and 45 Km far 

from Salerno and Potenza, respectively. The urban centre is located in Ariola, along a hilly 

ridge delimited to the West by the municipality of Buccino, to the North by Ricigliano, to the 

East by the valley of the Platano torrent, that marks the border with Basilicata, and to the 

South by the White river. 

The first news about Romagnano al Monte appeared on a register dated back to 1167 in 

the full Feudal period. All of the documents found described a territory continually shaken by 

nefarious events: the plague of 1656, the earthquake of 1694, the famine of the years 1763-

1764, the brigandage at the beginning of 1800 and, finally, the earthquake of 1980 (Irpinia 

earthquake).  

Fig. 1. Localization of the municipality of Romagnano al Monte. 

The historic centre of the town is located on a ridge on the gorges of the Platano river, 

which, in that stretch, marks the border between Campania and Basilicata.  

During the route, in fact, it is possible to observe the remains of ancient stone houses 

and the ruins, still visible, of both the village Castle and the first Parish Church "Madonna del 

Parto". 

However, after the violent 1980 earthquake, the village was severely damaged (Fig. 2), 

so that the old town (now called ghost village) was definitively abandoned in favour of the 

new urban centre, built 2 km far from the historical settlement. 
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Fig. 2. Street views of the old municipality of Romagnano al Monte damaged after Irpinia 

earthquake in 1980. 

3. Typological characterization of the case study area

3.1. Database of the building stock 

Structural and typological characterization of the built-up area has been considered 

indispensable for the census of the buildings exposed at risk, which is a preliminary phase for 

their classification into typological classes.  

The typological classification has been herein performed according to the European 

Macroseismic Scale (EMS-98) in order to detect the prevalent ordinary building typologies in 

the municipal urban sector [6]. In the historical centre of Romagnano al Monte one unique 

compartment, labelled “Sector C”, has been considered, it being composed of 22 buildings 

grouped in 5 aggregates (Figure 3). 

Fig. 3. Identification of the urban sector in the town of Romagnano al Monte. 

Most of the buildings have been built using rough-hewn stones assembled according to 

the technique of either sack or mixed walls, which in some cases do not guarantee a 

satisfactory behaviour of the masonry structures against seismic actions.  

In general, the houses characterising the case study sector are composed of walls with 

an average thickness of 0.65 m and an average inter-storey height of 3.50 m. Other than 

masonry vaults, horizontal structures are represented by either timber or steel floors, which 

are also the main structure of roofs. Based on these considerations, according to  EMS-98, the 
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prevailing typological class is the A one. The data collected through on site-inspection has 

allowed, through statistical elaborations, to provide indications on the number of storeys, 

average surface area, type of buildings and damages surveyed within the sector examined. 

The results obtained are summarized in the cumulative distribution diagrams reported in Fig. 

4. 

a) b) 

c) d) 

Fig. 4. Survey data: (a) number of storeys, (b) average surface area; (c) vulnerability class and 

(d) damage frequencies. 

3.2. Vulnerability assessment of the urban sector 

A seismic vulnerability assessment of the selected urban sector has been implemented 

in order to evaluate the propensity at damage of the buildings stock located there. In this 

context, a vulnerability index-based approach has been used. The proposed method has the 

peculiarity of investigating the seismic vulnerability of buildings grouped in aggregates 

through a specific vulnerability form, that takes into account the effects of mutual interaction 

among adjacent Structural Units (S.Us) under earthquakes [5, 7]. 

Operatively, the vulnerability index, IV, for each S.U., is evaluated as the weighted sum 

of the class selected for each of the 15 parameters of the used form multiplied by the 

respective weight. The results achieved from the above-mentioned survey form has provided 

the distribution of the vulnerability indexes reported in Fig. 5. 
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Fig. 5. Global vulnerability of the selected buildings stock. 

Subsequently, vulnerability curves have been obtained to estimate the propensity at 

damage of the analysed building typologies (Fig 6).  More in detail, these curves correlate the 

level of the expected damage reached by buildings with a given seismic intensity "IEMS-98"[8], 

which is defined according to the European Macroseismic Scale EMS-98 [6]. 

Fig. 6. Mean typological vulnerability curves. 

However, for a more accurate representation of the expected damage, in Figure 6 the 

mean typological vulnerability curves have been represented also together with other curves 

taking into account the statistical variability of damage in the vulnerability ranges (Vm−σ; 

Vm+σ) and (Vm+2σ; Vm−2σ). 
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3.3. Earthquake damage scenario 

The seismicity prediction of a specific site can be evaluated by adopting appropriate 

seismic attenuation laws, which are empirical formulations calibrated on the statistical data 

(instrumental or macroseismic) derived from earthquakes occurred in the past. In practice, an 

empirical relationship is established between the parameter representative of the motion, i.e. 

the macroseismic intensity, and other factors, like the energy released at the source in terms of 

magnitude (Mw) and the epicentre distance (R). To this purpose, the severity of the seismic 

effects has been analysed by predictive analyses using the seismic attenuation law proposed in 

[9]. 

In detail, a deterministic approach has been used by selecting the Irpinia earthquake, 

occurred in 1980, with a magnitude, Mw, equal to 6,9. To this purpose, the Parametric 

Catalogue of Italian Earthquakes (CPTI15), has been adopted. Subsequently, fixing the 

maximum magnitude occurred (Mw = 6,9), the earthquake effects have been evaluated 

considering three different epicentre distances (R = 5, 12 and 24 km) between the site and the 

seismogenic source in order to plot the expected damage scenarios [5]. 

Based on the attenuation law above mentioned and considering the three different 

epicentre distances, the macroseismic intensities have been derived from the earthquake 

magnitude (Table 1). 

Table 1. Correlation between moment magnitude, Mw, and macroseismic intensity, IEMS-98. 

Magnitude Mw Macroseismic Intensity IEMS-98  

R = 5 km R = 12 km R = 24 km 

6,9 IX VIII VII 

Therefore, the damage scenarios achieved according to the Faccioli et al.’s attenuation 

law [9], considering R= 5 Km, have been plotted in Fig. 7 in terms of Damage Probability 

Matrix (DPM) [10] to show the most dangerous seismic analysis case. 

a) b) c) 

Fig. 7. Expected damage scenario in terms of DPM. 

From the gotten results, it appears that for Mw= 6,9 the worst analysis results have been 

obtained for R= 5 km. In fact, under this scenario, about 68% of the buildings suffer damage 

D2 (moderate), 27% of them suffer damage D3 (significant) and 5% of them suffer damage 

D4 (near-collapse). 
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4. Influence of site effects

The local seismic response can be understood as a series of changes in the content of 

amplitude, duration and frequency of the seismic shaking due to the passage of waves through 

the overlying layers of the soil up to the crustal surface. 

The schematization of the seismic action can be represented in either the time or the 

frequency domain. In particular, considering the time domain, the parameters most frequently 

used to describe the earthquake features are the peak value of acceleration (or speed or 

displacement) and the duration. On the contrary, in the frequency domain, the parameters of 

the seismic shaking are characterized by either the Fourier spectrum or the response spectrum 

[11]. 

In general, from the physical point of view, the problem relating to site effects can be 

contemplated considering a local amplification factor, fPGA, understood as the ratio between 

the maximum acceleration recorded at the ground surface (amax,s) and the corresponding 

acceleration at the bedrock (amax,r). 

Focusing on the case study area, the historic centre of Romagnano al Monte is 

characterized by sandy layers with clayey silt, that extend to a depth of 30 m.  

The evaluation of the local amplification coefficient due to soil conditions has been 

estimated according to a time domain approach, aiming at describing the maximum ground 

amplification deriving from local site effects to correctly predict damage scenarios. Therefore, 

the accelerogram of the 1980 Irpinia seismic event, characterized by a magnitude, Mw, equal 

to 6,9 and a maximum PGA of 0,35 g, has been considered.  

To this purpose, the STRATA 1.0 software, developed at the University of Texas, has 

been used for simplified 1D numerical modelling of the geological conditions of seismic 

motion at bedrock. Thus, based on these considerations, starting from the accelerogram 

recorded during the Irpinia earthquake, the accelerogram at the bedrock and the corresponding 

one amplified on the crustal surface have been derived, as shown in Fig. 8. 

Fig. 8. The considered accelerograms with and without local effects. 

Based on the above accelerograms, the amplification coefficient fPGA, derived from local 

site effects connected to the examined ground layers, has been estimated as equal to 1,35. 

Thus, depending on the geologic conditions detected in the case study area, the mean damage 

degree, µD, of the investigated aggregated S.Us can be amplified by the above fPGA factor, 

leading to a more correct expected damage grade µD,s [5]. Finally, comparing the new damage 

scenario to that reported in Section 3 (Fig. 7), it is possible to estimate the damage increase 

due to site effects (Fig. 9). 
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a) b) 

c) 

Fig. 9. Influence of site effects on the damage scenarios. 

From the obtained results it emerges that local amplification effects greatly influence 

the seismic vulnerability of the study area. In Fig. 9a it can be noted that the most severe 

condition occurs for an epicentre distance of 5 Km. In this circumstance, all the seismic input 

energy is maximized and there is an increase of the expected damage from the D2 damage 

class, passing from the D3 damage grade, up to the D5 one. Contrary, in Fig. 9c it is possible 

to notice how the local amplification effects tend to attenuate with the epicentre distance 

increase, providing results more or less analogous to the case in which the local effects have 

been neglected. 

5. Conclusions

This study proposed a simplified methodology to analyse the seismic vulnerability of 

masonry building aggregates located in historic centres considering the influence of geo-

hazard conditions. An urban sector of 22 buildings in the historical centre of Romagnano al 

Monte, in the district of Salerno (Italy), has been identified as study area for the application of 

the proposed analysis method.  

Firstly, the characterisation of the typological classes of the urban sector examined has 

been done by means of the European Macroseismic Scale (EMS-98). From on-site 

recognition, it has been detected that all of the masonry buildings of the building stock 

examined belong to the typological class A (rough-stone). The seismic vulnerability of the 

inspected urban sector has been estimated through a vulnerability index method conceived for 

building aggregates, which have exhibited a medium-high vulnerability level within the range 

[0,6-0,8]. 

Secondly, a local seismic amplification factor to consider local site effects has been 

defined according to the time domain method. Looking at the analysis results, the esteemed 

amplification factor has been found as equal to 1,35, which means that the seismic motion 

increment from the bedrock basement to the crustal surface is equal to 35%.  
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Finally, from the new damage scenarios considering local effects, it has been detected a 

considerable damage increment. In particular, it has been noted that, for the epicentre distance 

of 5 km, damage thresholds D3, D4 and D5 have been attained with damage occurrence 

probabilities higher than those of the basic case, in which the soil influence has been 

neglected. Contrary, for R= 24 km, the local amplification effects tend to be attenuated, 

leading to results more or less analogous to the basic case in which the local site effects have 

been neglected. 

REFERENCES 

[1] Elnashai A. S., and Di Sarno L. Fundamentals of Earthquake Engineering, John Wiley 

and Sons, 2008, 347 p. 

[2] Di Pasquale G., Orsini G., and Romeo R. W. New developments in seismic risk 

assessment in Italy, Bulletin of Earthquake Engineering 3, 2005, 101–128. 

[3] Mosoarca M., Onescu I., Onescu E., Azap B., Chieffo N., and Szitar-Sirbu, M. Seismic 

vulnerability assessment for the historical areas of the Timisoara city, Romania, 

Engineering Failure Analysis 101, 2019, 86–112. 

[4] Barbat A. H., Carreño M. L., Pujades L. G., Lantada N., Cardona, O. D., and Marulanda 

M. C. Seismic vulnerability and risk evaluation methods for urban areas. A review with 

application to a pilot area, Structure and Infrastructure Engineering 6, 2010, 17–38. 

[5] Chieffo N., and Formisano A. The influence of geo-hazard effects on the physical 

vulnerability assessment of the built heritage: An application in a district of Naples, 

Buildings 9, 2019b, 26. 

[6] Grünthal G. European Macroseismic Scale 1998, 1998. Available at: 

http://scholar.google.com/scholarhl=en&btnG=Search&q=intitle:European+Macroseismi

c+Scale+1998#0. 

[7] Chieffo N., and Formisano A. Geo-hazard-based approach for the estimation of seismic 

vulnerability and damage scenarios of the old city of senerchia (Avellino, Italy), 

Geosciences (Switzerland) 9, 2019a, 59. 

[8] Giovinazzi S., and Lagomarsino S. A Macroseismic Method for the Vulnerability 

Assessment of Buildings, Vancouver, Canada, 1-6, 2004. 

[9] Faccioli E., Cauzzi V., Vanini M., Bianchini A. Updated predictive equations for 

broadband (0.01–10 s) horizontal response spectra and peak ground motions, based on a 

global dataset of digital acceleration records, Bulletin of Earthqake Engineering 13, 2015, 

1587–1612. 

[10]  Whitman R. V., Reed J. W., and Hong S.T. Earthquake Damage Probability Matrices, 

Proceedings of the Fifth World Conference on Earthquake Engineering, Rome, Italy, 

1974. 

[11] Giovinazzi S. Geotechnical hazard representation for seismic risk analysis, Bulletin of the 

New Zealand Society for Earthquake Engineering 42, 2009, 308. 

39





XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 

ARCHITECTURE VSU'2020 

3-3 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SHEAR DEFORMATION ON BENDING 

OF RECTANGULAR PLATES USING REISSNER'S THEORY 

Biljana Mladenović
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Abstract: Neglecting shear deformation when calculating transversely loaded 

moderately thick plates, results in deviations from the actual behaviour of the plate. To 

determine this deviation in the case of rectangular isotropic plates, calculation was 

made according to the Reissner's plate bending theory, which takes into account the 

effects of shear deformation and normal stresses σz . The results are compared with the 

corresponding values obtained according to the classical Kirchhoff 's theory of thin 

plate bending, where these effects are neglected. 

Key words: Reissner, Kirchhoff, Levy's solution, bending, shear, deflection 

1. Introduction

In practice, we encounter the problem of bending thick plates when calculating shelters, 

foundations of tall buildings, counter slabs, etc. In the case of slabs of greater thickness, 

neglecting of shear deformation, i.e. strains zx and zy, leads to the bigger errors regarding the 

actual behaviour, especially in cases of plates loaded with large concentrated forces, in the 

zones of the plate near the contour and around the opening if its diameter is not large 

compared to the plate thickness. In this paper, the analysis of shear influence during bending 

of thick plates in the elastic region of material behaviour is carried out comparing the results 

obtained according to Reissner's theory, which takes into account shear deformation, with the 

results of classical Kirchhoff's theory. A comparative analysis of the maximal deflection for 

some rectangular plates is performed. The Maurice Levy's solution of the problem is used, 

because in that way accurate analytical solution for deflection is obtained according to the 

selected plate bending theory. In this way, the error due to the approximate solution of the 

system of differential equations is eliminated, and the results include only the error due to the 

introduced assumptions in certain theory. 

2. Reissner's theory of elastic plate bending

Eric Reissner has developed the theory of plate bending that allows to strictly fulfill the 

three boundary conditions taking into account the deformation of the transverse shear and 

normal stresses σz [1], [2]. The governing partial differential equations are: 

(2.1) p
1

2

10

h
pWD

2





 ,  
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(2.2) 0
h

10
2

 , 

where D is flexural stiffness of the plate, W is diflection function, p is load function, h is 

thickness of the plate and φ is stress function. 

2.1. Boundary conditions 

All of three static quantities can be defined along free unloaded edge: 

.0T,0M,0M nntn   

There are two kinds of simply supported edges. The first kind, which is referred to as 

the hard type simple support, requires .0,0M,0W tn  The effect of this boundary 

condition is that there are torsion moments Mnt along this simply supported edge. The second 

kind, commonly reffered to as the soft type simple support, requires .0M,0M,0W ntn   

When clamped edge condition is called hard that means 0,0,0W tn  , while soft 

clamped edge requires .0M,0,0W ntn   

3. The solution of differential equations of Reissner's theory by use of Maurice

Levy method 

Lévy’s method of calculation can be applied for the bending problem of rectangular 

plates with two opposite edges simply supported while the other two edges are supported in 

an arbitrary manner. As the displacement is expressed as series, the vertical load p(x,y) has to 

be expressed in the shape of series too. In this paper uniformly distributed loading p on a 

rectangular part of a plate, symmetrical regarding x-axis is considered, Fig.1. 

The solution of the Eq.(2.1) are deflection functions at the loaded and unloaded part 

respectively, in the form: 

(3.1) 
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Constants Am and Dm can be evaluated from the boundary conditions at the edges y= b/2. 

The solution of the eliptic differential equation Eq.(2.2) can be obtained in the form: 

(3.3)     qxsinyShHyChGqxcosyShFyChE mmmm  , 22 hk12q  . 

From the boundary conditions along the edges x = 0 and x = a, where W = 0 and Ty = 0, 

it is obtained Gm= Hm= 0 and q =. Now, the expression (3.3) can be written in the form  

(3.4)   
m

mm qxcosyShFyChE . 

Unknown constants Em i Fm are determined from boundary conditions at the edges y=const. In 

the case of symmetrical boundary conditions, adopting coordinate system shown in Fig. 1, it 

has to be Em = 0. 

3.1. A plate with all edges simply supported 

The boundary conditions at the edges y =  b/2 for the plate with all edges simply 

supported (Fig.1,a) are 0W  , 0x  , 0My  . The following terms for the constants Am, Dm 

i Fm  are obtained: 
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Fig. 1. Types of plates with symmetrical boundary conditions 

3.2. A plate with two opposite edges simply supported and other two clamped 

The boundary conditions at the edges y =  b/2 for the plate with two opposite edges 

simply supported and other two clamped (Fig.1,b) are 0W  , 0x  , 0y  . 

The following terms for the constants Am, Dm i Fm  are obtained: 

(3.6) 
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3.3. A plate with two opposite edges simply supported and other two free 

The boundary conditions at the edges y =  b/2 for the plate with two opposite edges 

simply supported and other two clamped (Fig.1,b) are 0Ty  , 0My  , 0Mxy  . 

The following terms for the constants Am, Dm i Fm  are obtained: 

(3.8) 
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With the values of integration constants derived for the boundary conditions a), b), and 

c), the expressions for deflection, cross-sectional rotations and cross-sectional forces for these 

three types of plates are derived and used in numerical examples presented in what follows. 

4. Comparative analysis by numerical examples

For the plate types shown in Fig.1. for different ratios of thickness to the shorter side of 

the rectangular plate (h/a) and the ratio of the sides of the plate b/a, a comparative analysis of 

the value of the maximum deflection Wmax calculated according to the theoretical 

assumptions of Reissner and Kirchhoff's theory was performed. The corresponding 

coefficients  for calculating the maximum deflection are given in the tables. Numerical 

examples were made for an equally distributed load over the entire surface of the slab using 

derived expressions by taking c = a/2 and d = b/2, while for the load with concentrated force 

in the middle of the slab c → 0 and d → 0. 

Table 1. Coefficients α for calculating the maximum deflection of Plate 1 

Plate 1 

Wmax=W1=αpa
4
/D

b/a h/a 

Reissner’s 

theory 

Kirchoff’s 

theory 

Difference 

% 

1.0 

0.010 0.004064 0.004062 0.049 

0.100 0.004241 0.004062 4.406 

0.150 0.004465 0.004062 9.921 

0.200 0.004778 0.004062 17.626 

0.250 0.005180 0.004062 27.523 

1.5 

0.010 0.007727 0.007724 0.038 

0.100 0.007969 0.007724 3.171 

0.150 0.008275 0.007724 7.133 

0.200 0.008703 0.007724 12.674 

0.250 0.009253 0.007724 19.795 

2.0 

0.010 0.010131 0.010129 0.019 

0.100 0.010405 0.010129 2.724 

0.150 0.010751 0.010129 6.140 

0.200 0.011235 0.010129 10.919 

0.250 0.011857 0.010129 17.059 
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Table 2. Coefficients α for calculating the maximum deflection of Plate 2 
 

 

 

 

 

 

Plate 2 

Wmax=W1=αpa
4
/D 

b/a h/a 

Reissner’s 

theory 

Kirchoff’s 

theory 

Difference 

% 

1.0 

0.010 0.001920 0.001917 0.156 

0.100 0.002201 0.001917 14.814 

0.150 0.002536 0.001917 32.290 

0.200 0.002982 0.001917 55.555 

0.250 0.003527 0.001917 83.985 

1.5 

0.010 0.005330 0.005326 0.075 

0.100 0.005699 0.005326 7.003 

0.150 0.006139 0.005326 15.264 

0.200 0.006723 0.005326 26.229 

0.250 0.007439 0.005326 39.673 

2.0 

0.010 0.008449 0.008445 0.047 

0.100 0.008815 0.008445 4.381 

0.150 0.009258 0.008445 9.626 

0.200 0.009854 0.008445 16.684 

0.250 0.010594 0.008445 25.447 

 

Table 3. Coefficients α for calculating the maximum deflection of Plate 3 
 

Plate 3 
Wmax=W1=αpa

4
/D 

b/a h/a 

Reissner’s 

theory 

Kirchoff’s 

theory 

Difference 

% 

1.0 

0.010 0.015038 0.015011 0.179 

0.100 0.015568 0.015011 3.710 

0.150 0.016090 0.015011 7.188 

0.200 0.016775 0.015011 11.751 

0.250 0.017625 0.015011 17.413 

 

Table 4. Coefficients α for calculating the maximum deflection of Plate 4 
 

Plate 4 

 

 

Wmax=W1=αFa
2
/D 

b/a h/a 

Reissner’s 

theory 

Kirchoff’s 

theory 

Difference 

% 

1.0 

0.010 0.011618 0.011590 0.241 

0.100 0.013506 0.011599 16.441 

0.150 0.015889 0.011599 36.985 

0.200 0.019226 0.011599 65.755 

0.250 0.023517 0.011599 102.750 

 

Table 5. Coefficients α for calculating the maximum deflection of Plate 5 
 

Plate 5 

 

 

Wmax=W1= αFa
2
/D 

b/a h/a 

Reissner’s 

theory 

Kirchoff’s 

theory 

Difference 

% 

1.0 

0.010 0.007059 0.007038 0.298 

0.100 0.009145 0.007038 29.937 

0.150 0.011737 0.007038 66.766 

0.200 0.015320 0.007038 117.675 

0.250 0.019870 0.007038 182.324 
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Table 6. Coefficients α for calculating the maximum deflection of Plate 6 

Plate 6 
Wmax=W1= αFa

2
/D

b/a h/a 

Reissner’s 

theory 

Kirchoff’s 

theory 

Difference 

% 

1.0 

0.010 0.019427 0.019420 0.036 

0.100 0.019822 0.019420 2.070 

0.150 0.020299 0.019420 4.526 

0.200 0.020964 0.019420 7.950 

0.250 0.021816 0.019420 12.337 

Conclusion 

Based on the calculation results shown in the tables, it can be noticed that the maximum 

deflection of rectangular plate calculated according to Reissner's theory is higher than the 

value according to Kirchhoff's theory, as much as 182.324% for a square plate with two 

parallel free supported and two clamped edges for the ratio x/a = 0.25. If we consider the 

edges of the plate, the biggest difference is in the example with a clamped edge, and if we 

consider the load on the plate, the biggest difference is in the example where the load is a 

concentrated force in the middle of the plate. This is explained by the fact that the shear 

stresses in the vicinity of the concentrated force are significant so that they cannot be ignored. 

The obtained results lead to the conclusion that in plate where the ratio h/a  0.1 the 

influence of shear deformation is significant and must be taken into account in the calculation, 

i.e that the calculation must be performed according to theories that take shear deformation

into account. 
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BAŽANT&BAVEJA2000 CREEP PREDICTION MODEL FOR ANALYSIS AND 

DESIGN OF COMPOSITE STEEL-CONCRETE STRUCTURES 
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Abstract: The paper presents analysis of the stress changes due to creep in statically 

determinate composite steel-concrete beam. The mathematical model involves the 

equation of equilibrium, compatibility and constitutive relationship, i.e. an elastic law 

for the steel part and an algebraic-type creep law of Trost-Bažant  for the concrete part. 

On the basis of the theory of the viscoelastic body of Volterra-Boltzmann for 

determining the redistribution of stresses in beam section between concrete plate and 

steel beam with respect to time “t”, two independent algebraic equations have been 

derived. Analytical method based on the AAEM method of Bažant for solving of the 

hereditary problem is present. Example with the bridge composite beam with the model 

proposed is investigated. The creep functions is suggested by the model 

Bažant&Baveja2000. The elastic modulus of concrete Ec(t)  is assumed to be constant in 

time „t‟. 

Key words: steel-concrete section, Volterra integral equations, rheology, 

Bažant&Baveja2000, AAEM  method 

1. Introduction

Steel-concrete composite beams are wide spread form of construction in both buildings 

and bridges, (Cosenza –Zandonini 1999[7]; Oehlers and Bradford 1999[14]; Wang 2002[21], 

Johnson 2004[12]; Folić and Zenunović 2009[10]; Vayas and Iliopoulos 2014[20], Dujmović, 

Androić, and Lukačević, 2015[9]). A large number of practical problems concerning the 

influence of creep effect on the reliability and durability of concrete and composite structures 

can be solved exactly, through the four fundamental theorems of this theory, as demonstrated 

by the (Chiorino 2014[6]). In this paper we try to make the analysis of the results, obtained 

from Bažant&Baveja2000 prediction model in creep analysis of composite steel - concrete 

beams using the AAEM method of Bažant and (ACI Committee 209, 2008[1]). 
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2. About some methods for time dependent analysis of composite steel-concrete

beam regarding rheology, with accent of AAEM Method 

2.1. Common considerations 

The first works, which give the answer to this problem are based on the Law of 

Glanville(1933) –Dischinger(1937,1939) - theory of aging[8], or also called the rate - of - 

creep methods, which first formulated a time-dependent stress-strain differential relationship 

for concrete. Its refinement is known as the improved “Dischinger theory of aging” was 

proposed from Rüsch-Jungwirth-Hilsdorf(1973)[17] or rate of flow method. In this theory the 

compliance function was simplified to a form that allows reducing structural creep problems 

to ordinary linear differential equations in transformed time, with constant coefficients, one 

first – order equation for each static or kinematic unknown. Another scientific works which 

give the answer to this problem used the theory  of Maslov(1940)[13]-Arutyunyan(1952)[3]-

Prokopovich(1963)[16] and Aleksandrovskii (1966)[2]. This theory, according Jirasek, M., 

and Bažant, Z. P., (2002) [11] is obviously much more complicated than the „theory of 

aging”, but the theory of aging, is substantially more complicated than the effective modulus 

method(EMM). According [6], when the following formulae is applied: 

( ) ( )[1 ( , )]/ ( )i it t t E      , the extreme simplification of the analysis of strain results will 

achieved (from the assumption, that he stress is constant in time). This is an old method 

consisting of a single elastic solution based on the effective modulus 

1/ ( , ) ( ) /1 ( , )effE J t E t      . For the designers of the composite steel-concrete 

construction[11], is better to know that this method is exact only if the loads and stresses in a 

structure have a single-step history, which means that they are constant from the moment of 

first loading. This fact is more far from true, in internally statically indeterminate system 

with significant stress redistributions induced by creep or shrinkage, as in the case of 

composite steel-concrete construction. The same problems we met in the statically 

indeterminate system, where the changes in the structural system during the construction 

arise, or if the permanent loads are not applied at once. Many books and papers connected 

with the Law of Dischinger represent one independent group for which it is characteristic, that 

by writing equilibrium and compatibility equations and the constitutive laws for the two 

materials, the problem is governed by a system of two simultaneous differential 

equations, which have been derived and solved. As known in this differential equations it 

exists a group of normal forces  tN r,c ,  tN ra ,  and bending moments  tM r,c ,  tM ra , , which

influence the general stress conditions of the statically determinate composite plate beam is 

expressed by the decrease of the stresses in the concrete plate and in the increase of stresses in 

the steel beam (fig. 1). Further development of rheology as a fundamental science and its 

application to concrete as well as a great number of investigations in the field of creep of 

concrete have led to new formulations of the time-dependent behavior of concrete. These new 

formulations giving the relationship between  tc  and  tc  are formulated by integral

equations, which present the basis of the theory of linear viscoelastic bodies. The integral-

type creep law, i.e., the superposition equation for uniaxial prescribed stress history  t , is

expressed by:  

       
 

  



 d,tJ

d

d
t,tJttt,t

t

t

sh

c 

0

000
 ; (1) 

Since the solutions of structural creep problems with realistic compliance function , such as in 

CEB MC90-99 model(EC2), ACI209R-92, Gardner&Lockman and Bažant&Baveja2000, 

model for creep of concrete provisions[1], cannot be performed analytically and require a 
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deep knowledge in the higher level of mathematics theory(integral equations of Volterra, 

numerical solutions of such of type equations, using formulae of quadratures - such as: 

trapecoidal rules, Simpson, Chebyshev, Gaus, Euler-Gregory -Macloren, simplified 

approximate methods have been favoured by designers[11]. 

        2.2. Formulation of the age-adjusted effective modulus method  

However, in order to avoid the mathematical problems in solving of the integral equations 

of Volterra for treating the problem connected with the creep of concrete structures, Trost and 

Zerna in 1967[19, 22] has been revised the integral relationship into new algebraic stress-

strain relationship:    t

c

cct
t

c

c
ct

EE






 


 11

0

0

0

0 ; (2) 

where   is the relaxation coefficient known from Trost-Zerna works[19,22]. A refinement of 

this method with rigorous formulation has been presented by Bažant[11], as an AAEM 

method. The change in stress values during a time period 
0t t  is expressed as follows: 

 //

0 0 0 0 0 0 0 0( ) ( ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( ) ( , ) / ( ) [ ( ) ( )] [ ( ) ( )]s s T Tt t t E t t t t t t t E t t t t t                    ; (3 

in which s and T are the prescribed stress-independent inelastic strains representing 

shrinkage and thermal dilatations, and //

0( , )E t t is the age –adjusted effective modulus given by 

the following formula: 
// 0

0

0 0

( )
( , )

1 ( , ) ( , )

E t
E t t

t t t t 



; where the aging coefficient:

0( , )t t is 

expressed by[11] as follows: where: 1

2

t t
  ; and: 

1

0
0

0 0

( , ) 1
( , ) 1

( ) ( , )

R t t
t t

E t t t






 
   
 

, (4); where: 1
1

1 1

( , )0,992 0,115
( , ) 1

( , ) ( , 1) ( , )

J t t
R t t

J t t J t t J t t

 
   

   

;    (5) 

is the relaxation function=stress in time t caused by a unit stress in time 
0t . Equation 3 

has the of Hooke
,
s law and thus reduces the creep problem to a simple elastic analysis, as in

the usual EMM. The AAEM methods is frequently adopted for the basic investigation of 

stress redistribution in non-homogenous cross-section, like prestressed concrete section with 

prestressing and reinforcing  steel in one or multiple layers, and steel-concrete composite 

section. One other advantage of the AAEM method is the fact that ,( , )t t  varies relatively little 

with the age ,t  for sufficiently long elapsed times. It is often adequate to use the value 

0,8.   The theoretical accuracy of the AAEM methods appear to be distinctly superior to 

that of the effective modulus method, while in simplicity both methods are equal. The method 

is also much more accurate than the rate -of - creep method[21]. In the paper [15] using the 

mechanic-mathematical model for deformations in cross-section of composite steel-concrete 

beam, regarding  creep of concrete in (Fig.1), the authors introduce the system of linear 

Volterra integral equation of second kind and obtain the results from their numerical 

solutions. The kernels of the integral equations contain the respective creep functions 

corresponding to the models: EC2, ACI209-R2 and G&L [1]. 
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Fig.1. Mechanic-mathematical model     Fig 2.  Composite beam with cross-section 

        characteristics 

3. Basic proposals and material constitutive relationship

          The hypotheses in the elastic analysis of composite steel-concrete sections with stiff 

(rigid) shear connectors are assumed as following: a) Bernoulli’s concerning plane strain of 

cross-sections (Preservation of the plane cross section for the two elements considered 

compositely); b) No vertical separation between parts, in other words identical vertical 

displacement at the slab-beam interface is assumed; c) The connection system is distributed 

continuously along the axis of the beam; d) The cross sections are free to deform (because 

they belong to statically determinate structures); e) Concrete is not cracked   cc R.. 5040  ; f) 

For the service load analysis of these cross sections the stress levels are small and therefore, 

linear elastic behaviour may be assumed for the steel beam, in another words Hooke’s law 

applies to steel as well as to concrete under short-time loads; g) Moreover , for the concrete 

part, if the dependence of strains and stresses upon histories of water content and temperature 

is disregarded, with the exclusion of large strain reversals, and under normal environment 

conditions, the strain can be considered as a linear functional of the previous stress history 

alone.  

        This linearity implies the principle of superposition, which states that strain response due 

to stress increments applied at different times may be added; h) In the range of service ability 

loads concrete behaves in a way allowing to be treated as a linear viscoelastic body. On the 

basis of our assumptions for the purpose of structure analysis the total strain for concrete 

subjected to initial loading at time 0t with a stress  0t  and subjected to subsequent stress 

variations  it at time it may be expressed as follows: 

       
 

  



 d,tJ

d

d
t,tJtt,tt,t

t

t

sh

tot 

0

0000
, where t is the time elapsed from casting of 

concrete;  0t,ttot  - total axial strain;  0t,t
sh  - strain due to shrinkage, i.e. an elastic strain.  

Then the stress-strain behavior of concrete can be described with sufficient accuracy by the 

integral equations (1) by Bolztmann-Volterra [5,11]: 

0

0
0

0

( ) ( ) 1
( ) [1 ( , )] [1 ( , )]

( ) ( ) ( )

t

c c
c

c ct

t d
t t t t d

E t d E

  
    

 
    or according to Bažant&Baveja 2000 we 

get:  
0

0

0
0

0

( ) ( ) 1
( ) [ 1 ( , ) . 1 ][ 1 ( , ) . 1 ) ]

( ) ( ) ( )

t

c c
c cmt cm

c ct

t d
t J t t E J t E d

E t d E


  
  

 
      : where: 

0 1 0 0 0( , ) ( , ) (( , , )d cJ t t q C t t C t t t   : is e average compliance function at concrete age t caused 

by a unit uniaxial constant stress applied at age to, incorporating instantaneous deformation, 

basic and drying creep; q1  is the instantaneous strain due to unit stress (inverse of the 

asymptotic elastic modulus) that is, in theory, approached at a time of about 10
-9 

second;

0 0( , )C t t  is the compliance function for basic creep; 0(( , , )d cC t t t  is the additional compliance 
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function for drying creep; and t, tc, and to are the age of concrete, the age drying began or end 

of moist curing, and the age of concrete loading in days, respectively. The instantaneous strain 

may be written q1=1/E0, where E0 is the asymptotic elastic modulus. The use of E0 instead of 

the conventional static modulus Ecm is convenient because concrete exhibits pronounced 

creep, even for very short loads duration. E0 should not be regarded as a real elastic modulus, 

but merely an empirical parameter that can be considered age independent. Therefore, the 

instantaneous strain due to unit stress is expressed in Eq. (A-38)[1]. 

6

1 28

1 1
0,6 / 0,6 / 27318 21,963.10cmq E

MPa MPa

   ; According to this model, the basic creep is 

composed of three terms: an aging viscoelastic term, a nonaging viscoelastic term, and an 

aging flow term: 0 0 2 0 3 0 4 0( , ) . ( , ) .ln[1 ( ) ] .ln( / )nC t t q Q t t q t t q t t     ; where: q2Q(t,to) is the 

aging viscoelastic compliance term. 6 0.5 0.9 6

2

1
185,4.10 .409 .33.30 159,90.10q

MPa

    ; 

The cement content c (in kg/m
3
) and the concrete mean compressive strength at 28 days fcm28

(in MPa) are required to calculate the parameter q2 in Eq. (A-41)[1].; Q(t,to) is an approximate 

binomial integral that must be multiplied by the parameter q2 to obtain the aging viscoelastic 

term: 0 0

1

0 ( ) ( )

0 0

0

( )
( , ) ( )[1 ( ) ]

( , )

f r t r t

f

Q t
Q t t Q t

Z t t



  ; Equations (A-43) to (A-45)[1] can be used to 

approximate the binomial integral: where: 
2/9 4/9 1

0 0 0( ) [0.086( ) 1,21( ) ]fQ t t t   ; by: t0 =28; 

Qf,to=28=0,18178; t0 =60; Qf,to=60=0,1302; 0,12

0 0( ) 1,7( ) 8;r t t    
0,12

28 28( ) 1,7( ) 8 10,535;r t t    0,12

60 60( ) 1,7( ) 8 10,778;r t t  

0,5 0,1

0 0 0( , ) ( ) .ln[1 ( ) ]Z t t t t t   ; 0,5 0,1(36500,28) (28) .ln[1 (36500 28) ] 0,19844Z     ; 

0,5 0,1(36500,60) (60) .ln[1 (36500 60) ] 0,17432Z     ; 
1 1

(28) 10.535(28) 10.535
0

(28) 0.18178
( , ) (36500,28) (28)[1 ( ) ] 0.18178[1 ( ) ] 0.1761

(36500,28) 0.19844

f r r

f

Q
Q t t Q Q

Z

 

     

1

(60) (60)

0

1

10.778 10.778

(60)
( , ) (36500,60) (60)[1 ( ) ]

(36500,60)

0.1302
0.1302[1 ( ) ] 0.1296;

0.17432

f r r

f

Q
Q t t Q Q

Z





   

  

q3  is the nonaging viscoelastic compliance parameter, and q4 is the aging flow compliance 

parameter. These parameters are a function of the concrete mean compressive strength at 28 

days fcm28 (in MPa ), the cement content c (in kg/m3), the water-cement ratio w/c, and the 

aggregate-cement ratio a/c. 

4 4 6

3 2

1
0.29( / ). 0.29(0,50) .159,9.10 2.89767q w c q

MPa

   ; 

6 0.7 6

4

1
20.3*10 (4.23) 7.397*10q

MPa

   ; Now: by: t=36500; to=28 follows: 

0 0 0 2 0 3 0 4 0( , ) (36500,28) . ( , ) .ln[1 ( ) ] .ln( / )nC t t C q Q t t q t t q t t      = 
6 6 6

6 6 6 6

159.9*10 *0.17610 2.897*10 *1.350377 7.397036*10 *7.172865

1
28.171*10 3.912042*10 53.05766*10 86.140*10

MPa

  

   

   

   
; 

Now: by: t=36500; to=60 follows: 
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6 6 6 6

0 0 0

1
( , ) (36500,60) 20.2323*10 3.911*10 47.420*10 72.064*10C t t C

MPa

        ; (6) 

4. Basic Equation of Equation

          Let us denote both the normal forces and the bending moments in the cross-section of 

the plate and the girder after the loading in the time t = 0 with 0,cN , 0,cM , 0,aN , 0,aM  and 

with  tN r,c ,  tM r,c
,  tN ra , ,  tM ra ,  a new group of normal forces and bending moments, 

arising due to creep and shrinkage of concrete. For a composite bridge girder with 

 
20.

IA

nnIA
J

ss

cc
c  according to the suggestion of (Sonntag 1951) we can write the 

equilibrium conditions in time t as follows: 

     tNtNtN rarc ,,;0  ; (7) 

       , , ,0; c r c r a rM t M t N t r M t   .  (8) 

Due to the fact that the problem is a twice internally statically indeterminate system, the 

equilibrium equations (7), (8) are not sufficient to solve it. It is necessary to produce two 

additional equations in the sense of compatibility of deformations of both steel girder and 

concrete slab in time t (Fig. 1). 

5. Deriving of the Generalised Mechanic-mathematical Model using Integral

Equations of Volterra according Bažant&Baveja2000 model 

Using strain-compatibility on the contact sufaces between the concrete and the steel 

members and compatibility of curvature in time t  for constant elasticity module of concrete 

for assesment o normal forces  tN r,c and bending moment  tM r,c , two linear integral 

Volterra equations of the second kind are derived. 

0

8 ( ) 8 ( ) 0.5

, , 1 2 3 4 28( ) ( ) [ ( , ) ln(1 ( ) ) ( ) ] *

t

n H t H

c r N c r cm

t

d
N t N q q Q t q t q e e d E

d

    


        

08 ( )8 ( ) 0.5

,0 1 2 0 3 0 4 28[ ( , ) ln(1 ( ) ) ( ) ]
H tn H t

N c cmN q q Q t t q t t q e e E       ;  (9) 

 

 


  deeqtqtQqq
d

d
EMtM HtHn

cm

t

t

rcMrc ])())(1ln(),([)()( 5.0)(8)(8

432128,,

0

 

rtN
JE

JE
eeqttqttQqqEM rc

aa

cc
M

tHtHn

cmcM )(])())(1ln(),([ ,

5.0)(8)(8

403021280,
0  


;   (10) 

6. Deriving of the Generalised Mechanic-mathematical Model using Algebraic

Equations according AAEM Method of Bažant 

         Using the above mentioned approach, for constant elasticity module of concrete for 

assessment of normal forces  cN t  and bending moment  cM t  two algebraic expressions

are derived: 

 
0 0 0 0

1

( ) ( , ) ( ) ( , )
( )

1 ( , ) ( , )( , ) ( , )

c c N
c

NN

N t t t N t t t
N t

t tt t

  

        
 

  

;          (11) 
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0 0

1 1

0 0

( ) ( , ) ( )
( )

( , ) ( , ) ( , ) ( , )

( ) ( , ) ( )

1 ( , ) ( , ) 1 ( , ) ( , )

c c c c
c

a aM M

c M c M c c

M M a a

M t t t N t r E J
M t

E Jt t t t

M t t t N t r E J

t t t t E J



         

  

         

 
 
       

 
 

     (12) 

7. Numerical Example

The two methods presented in the previous paragraph is now applied to a simply 

supported beam, subjected to a uniform load, whose cross section is shown in Fig. 2. The 

following parameters are chosen according Bažant&Baveja2000 model. 

(
28 33,30cmf MPa , according to Bažant&Baveja2000 model; Mean 28-day elastic modulus: 

28 284734 4734 33,3 27,318cm cmE f MPa   ; 

28

28
( ) 27,318( ) 27514
4 0,85. 4 0,85.28

cmt cm

t
E E MPa

t
  

 
;  

c =2345 kg/m
3 

28

28
( ) 27,318( ) 29801
4 0,85.60 4 0,85.60

cmt cm

t
E E MPa  

 
; 

28 27,318cmE MPa ; 

       7.1. Numerical solution using integral equation of Volterra 

         A numerical method for time-dependent analysis of composite steel-concrete sections 

according: Bažant&Baveja2000 model, is develop using MATLAB code and numerical 

algorithm[4] which was successfully applied to a simple supported beam. The choice of the 

length of time step(one day) of the proposed numerical algorithm is based on numerous 

numerical experiments with different steps. So we conclude that good results can be achieved 

from practical point of view with one day step. For our purpose we consider a period of about 

33-35 years. Because of the suddenly passing away of the Assoc. Prof. V. Kantchev on 

8.11.2018, the results of numerical method will be present in another future article. 

        7. 2. Prediction of Concrete creep effect using AAEM 

7.2.1. The creep coefficient considering: 

0

0
0

1 ( , )
( 12060, 60)

cmt

t t
J t t

E


  

Let,s consider the next following initial data: 0 60t   days; 12060t  days; 

0( ) 29801cmE t MPa ; Let,s begin with: 0 1 0 0 0( , ) ( , ) (( , , )d cJ t t q C t t C t t t   ; 

6

1 28

1 1
0,6 / 0,6 / 27318 21,963.10cmq E

MPa MPa

   ; 6 0.5 0.9 6

2

1
185,4.10 .409 .33.30 159,90.10q

MPa

    ; 

So: 0 0

1

0 ( ) ( )

0 0

0

( )
( 12060, 60) ( )[1 ( ) ]

( , )

f r t r t

f

Q t
Q t t Q t

Z t t



    ; where: 0( 60) 0,1302fQ t   ; 

Aging viscoelastic term: 0,5 0,1(12060,60) (60) .ln[1 (120600 60) ] 0,16385659Z     ; 
0,12

60 60( ) 1,7( ) 8 10,778;r t t  

4 5 2 2

4 4

2 4

0 , ,

2.7318.10 , 2.1.10 , 8820 , 383,25 , 7,687

661500 , 1207963,7 , 26.0075 , 77.8625 , 103.870 ,

1530,6417 , 4364431.415 , 1237 , 845.77 , 24

a
c a c a

c

c a c a

i i c o c o

E
E MPa E MPa A cm A cm n

E

I cm I cm r cm r cm r cm

A cm I cm M kNm N kN M

     

    

    

1 1
2

,

,390

342,37 , 1 1 0,070217765, 1 0,93350025c c a c c
a o N M

a a a a a

kNm

E A A r E I
M kNm

E A I E I
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0 0

1

0 ( ) ( ) 6 6

2 0 2 0

0

( )
. ( 12060, 60) . ( )[1 ( ) ] 159.871*10 *0.129247 20.66302*10

( , )

f r t r t

f

Q t
q Q t t q Q t

Z t t


      

Non-aging-viscoelastic-term: 4

3 2

1
0.29( / ). 2.89767q w c q

MPa
  ; 

0.1

3 0*ln[1 ( ) ] 3.677808q t t   ; Aging flow term: 6

4 0*ln( / ) 39.228741*10q t t  ; 
6 6

0 0 2 0 3 0 4 0( , ) . ( , ) .ln[1 ( ) ] .ln( / ) (20.663 3.677 39.228)*10 63.569*10nC t t q Q t t q t t q t t          

Compliance function for drying creep: The compliance function for drying creep is defined by 

Eq. (A-48). This equation accounts for the drying before loading. Note that drying before 

loading is considered only for drying creep: 

    1/ 2 6 6

0 5 0( , , ) [exp 8 ( ) exp 8 ( ) ] 419.827*10 *0.0341 14.323*10d cC t t t q H t H t        ;(A-

48)[1].  

In Eq. (A-48), q5 is the drying creep compliance parameter. This parameter is a function of 

the concrete mean compressive strength at 28 days fcm28 (in MPa ), and of εsh∞, the ultimate 

shrinkage strain as given in Eq. (A-32)[1]. 
6 0,61[ *10 ] 6

5 28

1
0,757. 419.827.10sh

cmq f
MPa

 
   ;  (A-49)[1]; H(t) and H(to) are spatial 

averages of pore relative humidity. Equations (A-50)[1] to (A-53)[1] and Eq. (A-36)[1] are 

required to calculate H(t) and H(t0). ( ) 1 (1 ). ( ) 0.805876cH t h S t t     ; (A-50)[1];  

0 0( ) 1 (1 ). ( ) 0.9722808cH t h S t t     ;  (A-51)[1]; 

where S(t – tc) and S(t0 – tc) are the time function for shrinkage calculated at the age of 

concrete t and the age of concrete at loading t0 in days, respectively, and τsh is the shrinkage 

half-time. 1/ 2( ) tanh[( ) ]c
c

sh

t t
S t t




  ;where:tc =7; (A-52)[1]; 

0.08 0,25 2

280,085. . .[2 ( / )] 2725.477067sh c cm st f k V S    ;  

Now: 
6 6

0 1 0 0 0( , ) ( , ) ( , , ) (21.963 63.569 14.323)*10 99.85508*10d cJ t t q C t t C t t t         ; 

Next step: 
6

0 0 0( , ) * ( , ) 1 27318*99.855*10 1 1.72783tt t E J t t      ; 

and: 60
0

0

1 ( , ) 1 1.727
( , ) 0.000099824 99.824*10

, 27318

t t
J t t

Ecm t

  
     ; 

7.2.2 The creep coefficient considering: ( , 1)J t t   
6( , 1 ) 26.55123*10J t t   ; 

6

0 0 0( , 1) * ( , ) 1 27318*26.55123*10 1 0.27466tt t t E J t t        ; 

0

61 ( , 1) 1 0.27466
( 12060, 1 12059) 0,000026551 26.551*10

27318cmt

t t
J t t

E

   
       ; 

7.2.3 1 12060 60
6000

2 2

t t 
    ; 

6

0( , ) 93.52956*10J t t   ; 
6

0 0 0( , ) * ( , ) 1 27318*93.529*10 1 1.55504tt t E J t t      ; 

7.2.3.1 

0

61
1

1 ( , ) 1 1.5550
( , ) 0,000093528 93.528*10

27318cmt

t t
J t t

E

   
     ; 

7.2.4. 6( , ) 38.37600*10J t t   ; 
6

0 0( , ) * ( , ) 1 27318*38.376*10 1 0.048355tt t E J t t      
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7.2.4.1 

0

61
1

1 ( , ) 1 0.048355
( , ) 0,00003837597 38.375*10

27318t

t t
J t t

E

   
    

; 

7.2.4.2  0t,tR -relaxation-function: 

1
0

0 1

( , )0,992 0,115 0,992 0,115 0,000093529
( , ) 1 1 3709.590

( , ) ( , 1) ( , ) 0,000099855 0,000026551 0,000038376

J t t
R t t

J t t J t t J t t

   
              

 

    7.2.5 The aging coefficient: 

0
0

0 0 0

( ) 1
( , ) (12060,60)

( ) ( , ) ( , )

E t
t t

E t R t t t t
 


  



0

27318 1
( , ) (12060,60) 0,559434533

27318 3709.59069 1.72783
t t    


; 

Then: 0 0

0 0

( , ). ( , ). 84577*1.72752*0.070217765
( ) 9754.259395

1 ( , ). ( , ) 1 0.57836338*1.72752*0.070217765

c N
c

N

N t t t t
N t daN

t t t t

 

  
  

 

; (according 

AAEM). 

         7.2.6. Calculating ( )cM t  using the formulae: 

0 0

0 0 0 0

( ). .
( ). ( , ). 2439*1.72783*0.93350025

( )
1 ( , ). ( , ) 1 ( , ). ( , ). 1 0.57836338*1.72783*0.93350025

9754.2593*1.0387*0.93350025*.0,07065205

1 0.57836338*1.72783*0.

c c
c M

c M a a
c

M M

E I
N t r

M t t t E I
M t

t t t t t t t t


 

     
   

  




3933.935628 668.2264071

93350025 1.463496941 1.463496941

2688.038162 456.5956979 2231.442464 .daNm

 

 

; 

       7.2.7 Calculating ( )aM t  using the formulae: 

( ) ( ) ( ). 2231.442 9754.259*1.0387 12363.19145 .a c cM t M t N t r daNm      

Comparisons between the results obtained from the numerical solution using creep function 

according EC2 and AAEM methods according BB3 model, are as follows ( )cN t = ( )aN t = 

9754.259 daN (by ААЕМ-BB3) and  ( )cN t = ( )cN t =7809.20 daN (by numerical method-

EC2); (=20%). ( )cM t =2231.44 daNm (by ААЕМ-BB3) and ( )cM t = 1538.90 daNm (by 

numerical method-EC2) (=32%). ( )aM t = 12363.19 daNm (by ААЕМ-BB3) and ( )aM t = 

9650.30 daNm (by numerical method-EC2). (=22%). 

        Conclusion 

       The age-adjusted effective modulus method must to know that is development to be 

theoretically exact for any creep function deriving in EC2, ACI209R-92 and G&L model and 

BB3. In our case to solve the creep problem in the composite steel-concrete beams, we used 

the BB3 model for describing the creep evaluation. The results obtained by the AAEM 

method of Bažant are not comparable with the results based on numerical method according 

to the EC2 and ACI209-R2 provision. 
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Abstract: The aim of this paper is to help prevent the repetition of disastrous mistakes in the 

design and construction of load-bearing capacity of steel bridges with box sections, and 

contribute to engineering practice in this field. The cases describe there, show that the main 

causes of catastrophe are bad workmanship and a failure to recognize and think through 

accident scenarios. This theme put the questions whether our engineering students are getting 

the education they need for their future work. In the days before engineering science made it 

possible to predict the behaviour of load-bearing structures, failures were the main source of 

education and progress for builders. In the same way today, load-bearing structures must 

prove themselves in practice. Machine and particularly car makers can run a pilot series to 

remedy defects before going into production, but the one-off nature and size of building 

structures make it impossible to test their loadbearing capacity and remove defects before 

construction. The paper shows the significant influence of the Merrison Rules for the 

explanation of the collapses of the steel bridges with box section.   

Key words: steel bridges, box sections, load-bearing capacity, disastrous mistakes, 

1. Introduction

        When analyzing the causes of structural failures many investigators find, that there is 

hardly any case which could have been prevented by more detailed calculation, according to 

[1]. Other authors (J. Scheer [1], D.W. Smith [2], and O. M. Hahn [3], Fr. Faltus, M. Škaloud 

[19] and J. Pechar [20]) have looked into this problem and came to the same conclusion. The 

basic cause of most of catastrophic failures was one of the following: -possibilities of failure 

were never even considered during design; - conditions were not thoroughly investigated or 

1
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recklessness during design or construction (rashness or even foolishness). On some occasions, 

successful structures have also been the cause of failure in later structures when seemingly 

unimportant changes, such as in size or slenderness, turned secondary factors into major 

influences [4]. According to [1], a collection of structural accidents might easily lead to the 

conclusion that construction work very frequently involves failure. There is no doubt that 

accidents happen too often and it cannot be denied that certain catastrophes could have been 

avoided. Nevertheless, the number of failure occurrences must be measured against the huge 

number of structures. When discussing the individual cases of bridge failure, the authors have 

mostly deliberately refrained from repeating well-documented investigations. We merely 

make reference to them, except in cases where our own deliberations have caused us to reach 

different conclusions [1]. As engineers continuously produce technical innovations with 

increasingly challenging load-bearing structures such as bridges with wider spans, of lighter 

design and new materials, it can happen that due to the limitations of their standard of 

knowledge, they fail to identify hitherto unknown phenomena and dangers. Many bridge 

collapses have been prevented only by the fact that the circumstances were fortunate and we 

can often learn as much from these cases as from the major disasters.  

2. Case Study

         Progress in welding technology enabled the steelwork industry to make economic use of 

the torsional stiffness of the box girder combined with its aesthetic and maintenance 

advantages. Eccentric loads were largely absorbed by the two main girder walls and it was 

possible to build cable-stayed bridges suspended only in the middle. There were further 

advantages in trapezoidal box girders because their narrow lower width was good for the piers 

while their wide upper width allowed a generously proportioned road deck. The bearing of 

flange compressive forces in the wide, mostly longitudinally stiffened bottom flanges of the 

box girders was something new. The buckling theory had developed beyond the current codes 

of practice at the time but it was too little known, or even recognized, that the post-critical 

reserves, which are generally available in webs, only apply to flanges under certain 

circumstances and above all that imperfections there are of far greater significance. The result 

was that compressed and stiffened flanges were designed and constructed, in most cases 

unknowingly, with smaller failure probabilities than are usual in bridge building.  

         2.1 The 4th Danube Bridge in Vienna 

         The series of incidents with large steel box girder bridges began in 1969 with the 4th 

Vienna Danube Bridge. The failure was initiated by temperature actions that had not been 

taken into consideration and an additional factor was oversimplified assumptions regarding 

the distribution of dead weight, which led to underestimation of the stresses at the points of 

failure (Fig.1a,b,c). However, the bridge, with individual spans of: 120m - 210m - 82m did 

not collapse because, as a continuous beam over 3 spans, it retained its load-bearing capacity 

as an almost statically determinate system even without significant bending moments in the 

two buckled areas of the compressed bottom flanges.  

a)  b)  c)
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Fig.1,a,b,c. 4th Danube Bridge, Vienna, 1969 [1], a) Failure of stiffened, compressed flanges 

of box girders, b) Weld seam of longitudinal stiffeners-configuration in buckled areas, c) 

Similar seam in a less severely buckled area. 

        The approx. 7.5m wide compressed bottom flanges of the two adjacent box girders were 

strengthened here with flat steel longitudinal stiffeners 580mm apart (Fig. 1c). In the area of 

one of the two bulges their cross section changed from 160 x 12 for the 10mm thick floor 

plate on the one side of the joint to 200 x 14 for the 12mm floor plate on the other. At the 

other failure point the 12mm floor plate was strengthened with 200 x 14 stiffeners and the 

adjacent 15mm plate with 200 x 15. The joints are shown in Fig. 1b, and one of them can be 

seen on the left hand side of the photograph 1c. In the area of the 10mm floor plate, the single 

spans had a load bearing stress of approx. 73% yield stress with w/d = 580 and obviously 

buckled before the failure of the entire span. Fig. 2a shows the buckling of the single span in 

close proximity to the main damage.  

    a)  b) 

Fig. 2a,b. 2th Danube Bridge, Vienna, 1969 [1] a) Buckling areas near failure point, b) Sharp 

fold in seam, 

The joint led to a displacement of the axis of gravity by approx. 1 cm. It is surprising that, to 

our knowledge, none of the investigations remarks on the cut-outs to be seen on the left-hand 

side of Fig. 1c. The value r = 30mm is derived from this photograph and is probably accurate. 

The cut-out weakened the smaller 160 x 12 profile and, calculated according to the German 

code DIN 18 800/2, Element 301, gave the floor plate an effective area of approx. 413 x 10, 

approx. 95%. This localized weak spot due to the cut-out and the displacement of the axis of 

gravity corresponds to the failure profile (Fig. 2b) with the sharp fold at the joint location. In 

addition to this, the relatively slender flat steel stiffeners with w/d up to approx. 13 had 

already been deformed laterally by welding of the joint (4 to 6mm according to [5]), which 

further limited their stiffening effect (see detailed investigation in [5]).  

         2.2. Case Study: Cleddau Bridge in Milford Haven, Wales, 
         Nine months after the failure in Austria, the Cleddau Bridge in Milford Haven, Wales, 

collapsed during erection. The 819m bridge with individual spans of 77m - 77m - 77m - 149m 

- 213m - 149m - 77m, was built with trapezoid box girders 6.1m high, 12.5m wide at the top 

and 6.7m at the bottom. The road deck projected at both sides and was 20.3m wide. During 

cantilever erection, the ninth element was to be attached to a section already projecting 59m 

to reach the second pier. While this 17m long section, weighing approx. 100 t, was being 

extended, the transverse girder of the bearing over the first pier failed. The cantilever arm 

broke off and fell to the ground (according to [5]). The cause of the collapse was false 

assessment of the loading capacity of the large bearing plate and with this the failure to 

appreciate the importance of the eccentricity of its stiffeners, together with the unusual force 

flux resulting from the inclination of the webs. The fact that the structure was severely under-

dimensioned becomes apparent in that the highest support force in later service life of the 

bridge was to be 55% higher than at the time of failure. Although the failure mode might 

suggest failure of the box girder (Fig. 3), author in[1] emphasize that the damage in fact had 

nothing to do this. In [1, 19] authors find this important because this accident is frequently 
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grouped with those of other box girders, whose failure was due to the failure of stiffened plate 

flanges.  

      Fig. 3. Cleddau Bridge in Milford Haven, state after failure. 1970 [1] 

         2.3 Case West Gate Bridge, Melbourne 

Only about four months later, the West Gate Bridge in Melbourne, Australia, collapsed during 

its erection (Fig. 4a).  

  a)    b)
Fig. 4,a,b. West Gate Bridge, Melbourne, collapsed span, half cross section [1] 

         The 848m bridge with span lengths of 112m - 144m - 336m - 144m - 112m had a three-

cell, trapezoid cross section (Fig. 4b).  The bridge beam was to be cable-stayed in the three 

inner spans. The unusual mode of erection, the inappropriate measures taken to remedy 

difficulties caused by faulty procedure and finally the collapse itself are described in [6, 7]. 

Figure 5a shows that the superstructure was first erected in two sections and Figure5b shows 

the large and varied deformations to the longitudinal joint, which had to be removed to enable 

the parts to be connected. The superstructure collapsed when this attempt was made.  

      a)             b) 
Fig. 5a,b. West Gate Bridge, Melbourne, longitudinal joint. 1970 [1],  a) View from below 

before joining;   b) State during joining 

        The accident had nothing at all to do with the buckling problem of box girder flanges. 

One of the reasons for the failure was overload of the box girder during  attempts to align the 

camber by ballasting the box girder, which was being erected in halves and thus had a 

considerably reduced load-bearing capacity. The publications about the collapse [8, 19, 20] 

and about the reconstruction [9,19] contain further sources and information about the accident 

and give details of the defects in the original design of the bridge. 

         2.4. Case study: The Koblenz-Horchheim bridge over the Rhine in Germany 

62



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF CONSTRUCTION AND 

ARCHITECTURE VSU'2020 

        The Rhine Bridge in Koblenz, Germany (Fig.6a,b.c) is another typical example for the 

failure of stiffened compression flanges too. The Koblenz-Horchheim bridge over the Rhine 

in Germany collapsed during erection in 1971, exactly one year after the accident in 

Melbourne, and once again the bridge that failed had a large trapezoidal box girder. The 

structure was designed as a three-span bridge with a total length of 442 m. The 103m side 

spans were to be constructed first followed by the middle span which was to be assembled 

cantilevering from both sides without temporary support. Using an approx. 100 t derrick 

positioned at the tip of the cantilever on the left bank side, 104m of the middle span had been 

constructed when the bridge girder collapsed approx. 50m from the pier in the left side of the 

Rhine. 

a)      b)   c) 
Fig. 6,a,b,c.  Rhine Bridge, Koblenz. 1971 [1]    a) Bridge after collapse, b) Bridge before 

collapse; b) Bridge during collapse 

This occurred during lifting of the first part of the last section on the left side of the Rhine and 

resulted from exhaustion of the bearing capacity of the longitudinally stiffened plate bottom 

flange (Fig. 7a,b).  

     a)  b) 
Fig. 7a,b. Rhine Bridge, Koblenz, construction in failure area [1] a) Cross section; b) Erection 

joint in bottom plate 

         The failure was mainly due to the detail of the bottom flange joint at the point of failure 

[10]. Fig. 7a shows the cross section of the bridge and Fig. 7b shows the joint in the floor 

plate with the longitudinal stiffeners. As the initial plan was to weld the cross joint in the floor 

plate automatically, a 400mm gap had been left between the ends of the longitudinal stiffeners 

1/2  IPE 330. This gap was closed in the area of the stiffening webs by a fitting piece not 

connected to the bottom plate and by a flange splice rib welded to it. There remained a 30 + 

400 + 30 = 460mm long window without support in the bottom plate, which was 11mm thick 

in the failed joint. Welding deformations contributed significantly to the weakness of the joint 

cross section with a slenderness ratio between 460/(0.289) = 145 for the plate member with 

hinged supports and 145/2 = 72 for the plate member with fixed ends. Although the plan to 

use an automatic welding machine was later abandoned, the joint configuration designed to 

suit it was not changed. Tests carried out as part of the expert report into the collapse [1] show 

how the joint cross section failed (Fig. 8a,b). When construction of the bridge recommenced, 

the extreme cantilever portion of more than 100m was avoided by lifting the 600 t middle 

section of the main span from the now much shorter cantilever arms (Fig. 8b). The course of 

the accident is described in [8,19] and also in [11, 12, 6,19]. 
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      Fig. 8a,b.  Rhine Bridge, Koblenz [1], a) Failure in welding seam (experiment), b) 

Rebuilding with shorter cantilever  

         2.5. Case Study: Zeulenroda road bridge over Weida valley in Thuringia 

        The accident occurred during a cantilever erection in the second span, after two sections 

had already been assembled to form a 31.5m cantilever (Fig. 9b) and the third, approx. 14m 

long section, which was to be placed on temporary supports, was being prepared for 

positioning. The engineering world allegedly only heard many years later about the collapse 

of the Zeulenroda road bridge over Weida valley in Thuringia, East Germany during its 

erection in 1973, according to [1], H. P. Ekardt, provided a detailed report on this incident 

combined with  generally valid observations about the responsibility of engineers [13] (1998), 

according to H. Elze who had dealt with this failure in a lecture in 1996 [14]. After 

completion of the bridge, the valley was to be flooded to serve as accumulation. The 6-span, 

362m long bridge with 55m side spans and 63m middle spans had a trapezoidal box girder 

2.15m high with an upper width of 5.4m and 4.0m lower width. The bridge deck with 

sidewalks was 11m wide and projected 3m at each side. The bottom flange was stiffened with 

5 125 x 20 flat steel longitudinal stiffeners and with 150 x 10 flat steel stiffeners between the 

cross frames (Fig.9a). The box girder failed due to exhaustion of the compressive strength of 

the bottom flange in the second span directly in front of the pier (Fig. 9c).  

     a)    b)    c)
Fig. 9a,b,c. Bridge, Zeulenroda reservoir,1973 [1], a)View of stiffened bottom plate, b)Before 

the failure, c) Broken cantilever 

        It must, however, be pointed out right from the beginning that in spite of the errors 

described in the assessment of the load bearing capacity of the stiffened flanges, defects of 

constructional details were always the primary cause of failure. K. Roik [9] therefore correctly 

identified the cause of the occurrences in Vienna, Milford Haven, Melbourne und Koblenz, 

with the words “In all cases the main cause lay in defects in constructional detailing”. The 

first four of the five incidents have been reported, sometimes as summaries, in publications: 

[7, 19] and [5, 20]. For this reason they are only briefly described here while placing emphasis 

on general aspects of the cases.  

3. Consideration about mentioned failure of the Bridge construction

        According to [1] the authors of the Zeulenroda Bridge have been unable to obtain for 

aforementioned failure of the Bridges any details of the forces and moments at the failed cross 

section, any measurements, such as the panel thickness or frame spacing, or the configuration 

64



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF CONSTRUCTION AND 

ARCHITECTURE VSU'2020 

of the high-tensile bolt joints. All he can do is to summarize the details contained in [13] and 

[14] as follows: the bridge had been designed in 1968, i.e. prior to the failure of the 2nd 

Danube bridge in Vienna. In accordance with building regulations, a global safety factor of 

only 1.15 had been determined. For this purpose the load-bearing capacity of the stiffened 

flange under compression was obviously overestimated by equating it with the ideal buckling 

load. The pressure on the project schedule also seems significant. Although the Koblenz 

failure two years earlier should have served as a warning to check all assumptions used for the 

structural analysis, time was running out and this was omitted. The total separation of erection 

planning from structural design also played a role.      Witnesses have reported – off the 

record – that discussions in professional circles often mention the suspicion that the failure 

might have been due to defects in the steel supplied from the USSR according to the GOST 

standards. Another suggestion was that unusually strong sunshine on the day of the accident 

might also have caused an extreme difference in temperature between the top and bottom 

flange. As in Koblenz, the load on the end of the cantilever arm was avoided during 

reconstruction by use of a mobile crane standing on the floor of the valley. The incidents in 

Vienna, Milford Haven, Melbourne, Koblenz and Zeulenroda have often been quoted as 

grounds for experimental and theoretical research into the buckling problem. The failures 

occurred in longitudinally stiffened steel box girders, but this does not mean that the accidents 

are to be assigned fully to the breakdown of the buckling theory, in spite of the errors that 

occur in practice. The accidents can be assigned to the following causes [1]: The 4th Danube 

Bridge in Vienna: temperature effects, simplified assumptions on dead weight distribution, 

construction: flat stiffeners, joint eccentricities, weakening at joint, welding deformations; 

Cleddau Bridge in Milford Haven, Wales: Failure of bearing cross girder due to under-

dimensioning; Case West Gate Bridge, Melbourne: Uncontrolled erection procedure; The 

Koblenz-Horchheim bridge over the Rhine in Germany: Design detailing: weak joint 

configuration; Zeulenroda road bridge over Weida valley in Thuringia: Insufficient safety 

margin during erection and false assessment of load bearing capacity of the stiffened bottom 

flange of the box girder. The statement “nevertheless… in the end even the slightest sign of 

low buckling stability, which would again be dealt with during erection, contributed to the 

disaster” is certainly correct according to [1] U. Krüger´s assessment [15]. In spite of 

information being available in engineering literature, there was little knowledge of when post-

critical reserve strength was available to allow these formally slight buckling stabilities 

relating to the ideal buckling load to be justified or, on the other hand, when ideal buckling 

loads greater than failure loads made it necessary to base the assessment on other factors and 

include appropriate safety margins. Failure of structures almost always results in injury and 

loss of life. Structural safety is therefore of primary importance right from the beginning of 

conceptual design and should not be influenced or affected by other objectives such as cost, 

aesthetic shaping etc. Structural failures – and many partial failures – are often caused by one 

careless mistake arising because a vital problem has not been recognized, has been 

underestimated or carelessly treated. A bridge is never designed and built by only one 

engineer. A competent team is a fundamental requirement for the successful completion of a 

structure, according to [1]. At the same time every person involved must be prepared to 

support his colleagues even beyond his own particular field of action. Standardized safety is 

the basis of design. It must cope with shortcomings in design and construction, the 

development of the live load, the material strength and finally, the loss of resistance due to 

potential corrosion. Standards are established for “normal“ cases and sometimes they are not 

suitable for a particular project. Clearly, the safety requirements must be different for a 

simple, well-protected structure from those for a sensitive, exposed structure. For example, 

essential safety may be carefully modified for the assessment of an existing construction 
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provided that any new parameters are considered and the condition of the construction is 

thoroughly inspected. Any structure in which local failure could lead to a total collapse must 

be subjected to a higher degree of design safety. The examples of failures in this article, due 

to lost of load-bearing, does not aim to lecture the people involved in their design. For this 

reason, the incidents here are described without names of the concerned parties, in order to be 

fair to the affected colleagues, while at the same time learning from their mistakes. 

 

         3. Collapses Failures and Merrison Rules 

         According [18] the UK Merrison Committee [17,19,20] was set up after the fatal 1970 

collapses at Milford Haven Bridge, (Fig. 2a,b,c) when 4 people died, and West Gate (Yarra) 

Bridge when 34 people died. Key members were Prof Horne and Dr Flint who were charged 

with examining the reasons for failure, setting up major programmes of theoretical and 

experimental research on box girder behaviour and rapidly producing the detailed interim 

design and workmanship rules (IDWR) [18]. Prof Horne and Dr Flint, aided by the transport 

authorities, BSI Bridges Committee chaired by Dr. Kerensky [18], the steel research, 

consultancy and contractor community, produced radical new design and assessment rules 

IDWR in 2 years. This was remarkable and contrasts with the slow fragmented process for the 

Eurocodes. On Milford Haven, Dr Merrison drawing on, the now largely inaccessible, reports 

by Shirley-Smith, Pugsley, Jones of RAE and BAC states that “The primary case of the 

collapse of the Milford Haven Bridge was a failure of the diaphragm over Pier 6, and that 

this failure was certainly not primarily due to manufacture of the bridge or its components. 

The diaphragm as designed simply was not strong enough to resist the severe compressive 

forces it was subject to during erection.” There was a full public investigation [19,20] of the 

failure of the West Gate Bridge. Collapse was attributed to two inadequacies: -the designers 

failed to make the slender stiffened plates and the details of joints which were strong enough; 

-the contractor adopted an unsuitable method of erection which triggered the collapse. 

       Reading the full report should be mandatory for all involved in the design or construction 

of mega-structures, so that they understand the complexity of interacting technical, 

contractual and human factors which combined to cause the fatal collapse. Following  Milford 

Haven collapse full height stiffeners had been added to the diaphragms over the bearings at 

West Gate, but the failure was elsewhere near mid span at a transverse joint between the half 

boxes as they were being forced together. The shortcomings of the original design were 

highlighted by the extent of strengthening required for both the erection process and for 

service requirements. One unusual feature of West Gate Bridge was the bolted assembly 

introducing eccentricities in connections of prefabricated stiffened panels. This choice was to 

avoid site welding after a failure to communicate the requirements for fabrication of the 1962 

King Street Bridge [18] led to the brittle fracture of its girders in service. Others had problems 

with box girders. Research on box girders became a priority worldwide and international 

cooperation facilitated the progress.  

 

         5. Influence of the Merrison Committee and International Research on the 

development of steel box girders in the world 

According to [18] the results of this UK work and similar another from around the world [19-

24] is reported in many conference proceedings. The Proceedings of the 1976 Conference on 

“Steel Plated Structures“ at Imperial Collage provided updated and test and analytical results. 

Further developments were covered at the 1977 “ECCS/IABSE Liege” conference on the 

stability of steel structures. Other relevant research includes. Proceedings of the 1980 Cardiff 

conference „New Code for the Design of Steel Bridges‟ set out the UK state of the art before 

the issue of BS5400-3 1982 “Steel Bridges”. The simplifications in the BS5400-3 meant that 
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the opportunities for more detailed analysis and advanced design based on the research 

programmes and the rapid evolution of finite element analysis were inhibited. In the UK box 

girders were shunned for 30 years after the collapses, with Dartford (1991) and Second 

Severn main span (1996) being plate girders. In Germany in 1978 the DASt-Ri 012 „Plate 

buckling“ was published. Around the world box girders flourished including Germany (e.g. 

K.-Adenauer-Bridge 1972), Czech Republic (1974) [19-24] and Bulgaria (1976 and 1986). 

The “Asparuhov Bridge” in Varna (Fig. 10a) and the “Gateshead Millennium Bridge” 

(Fig.10b), shows what can be achieved by exploiting the strengths and torsional rigidity of 

box girders.  

Fig.10a,b. a) View of the Asparuhov bridge,1976  b) Tyne Bridges 1850 to 2000.

         Conclusion 

         According to [1,19,20,21,22,23 and 24] not one bridge collapse, as reported in this 

article, was due to inaccurate structural safety analysis. It is also doubtful whether the safety 

theory based on a probability approach, which is now the basis for all new standards 

internationally, is likely to reduce the incidence of failure and collapse of structures. This is 

because the causes are not statistically distributed, but are rather gross errors that do not fit 

into any probability calculation. Such concepts are perhaps better suited for appraising the 

serviceability of our structures. They are often forced to extrapolate and to accept the risk this 

entails [16]. Here the scientific progress in structural engineering has not brought about any 

radical changes, and hence we agree with H. P. Ekardt [13],“Construction is in a state of 

continuous development, progressing through emergency situations and constantly breaking 

new ground in actual projects, creating something new, and in this respect is removed from 

state or legal control – the area to be controlled is in itself insufficiently objectified and 

defined for the requirements of law. What is needed is professional self-control based on 

knowledge, experience, balanced judgment and responsibility. Control and self-control are 

the two poles between which the practice of designing innovative load-bearing structures 

moves, particularly when the area of technology involved is in a state of rapid development..” 

The foreword began with a quotation from George Frost [17] and in this sense these 

descriptions are intended to contribute to the science of engineering. According to J. Scheer´s 

[1] experience: “building work is often linked with failure; this has always been the case and 

always will be”. Yet if we learn from the circumstances and mistakes leading up to disasters 

in the past, we may possibly help to reduce the number of failure occurrences, collapses and 

catastrophes in the future [1]. 
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Abstract: The scope of large-scale vulnerability analysis methods is to assess the 

propensity at seismic damage of building classes over a less or more wide area. In this 

perspective, the proposed research aims at estimating the seismic vulnerability of 

historical buildings in a district of Sofia in Bulgaria. 

First of all, the vulnerability assessment of the built-up area has been carried out 

through a multi-level analysis where different methodologies, such as RISK-UE, a 

vulnerability index-based procedure conceived for clustered buildings and SAVE, have 

been compared to each other. In order to take into account different possible damage 

scenarios, a parametric analysis has been carried out using a proper seismic 

attenuation law with variable values of macroseismic intensity, established on the basis 

of a historical earthquake database. Subsequently, a mechanical analysis has been 

performed on a masonry building representative of the typological class most diffused 

in the study area and the expected damage has been estimated in terms of fragility 

curves. Finally, due poor seismic performance of the building, a structural retrofitting 

intervention has been designed.  

Key words: vulnerability assessment, vulnerability curves, damage scenario, GIS 

mapping, mechanical analysis, fragility curves, seismic retrofitting. 

1. Introduction

The scope of large-scale vulnerability analysis methods is to assess the propensity at 

seismic damage of building classes over a less or more wide area. In this perspective, the 

proposed research, which has been developed in collaboration between the University of 

Naples “Federico II” and the University of Structural Engineering & Architecture (VSU) 

"Lyuben Karavelov" of Sofia, aims at estimating the seismic vulnerability of historical 

buildings in a district of Sofia in Bulgaria, focusing on empirical and mechanical approaches. 
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2. Sofia’s seismic history

Bulgaria is divided into three seismic zones and Sofia is part of seismic zone IX, where 

earthquakes with maximum acceleration of 0.4g can occur.  

In 19
th 

century, the city of Sofia was affected by two strong earthquakes: the first one in

1818 with epicentre intensity I0= VIII-IX MSK and the second in 1858 with I0= IX-X MSK. 

During the 20
th

 century the strongest events occurred was in 1917, closed to the city of Sofia,

with a moment magnitude Mw=5.3, and in 1980, 30 km far from the city of Sofia, with 

Mw=4.3 [1]. 

3. Typological and structural survey of the built-up area

The CARTIS form has been herein used in order to detect the prevalent ordinary 

building typologies in municipal or sub-municipal territorial parts, called urban sectors, 

characterized by typological and structural homogeneity [2]. To this purpose, focusing on the 

case study area, the municipality of Sofia has been divided into 4 urban sectors (Fig. 1a): the 

historical part of the city (C01), the second expansion zone (C02), the third expansion zone 

(C03) and the periphery sector (C04).  

a) b) 

Fig. 1. Identification by CARTIS form: urban sectors (a) and sub-sector (b). 

a) b) c) 

Fig. 2. Example of the CARTIS building typologies: a) old masonry building (MUR1) 

(a), masonry building with R.C. floors (MUR2) (b) and R.C. building (CAR1) (c). 

Thus, 131 buildings of the sub-urban sector of Zhenski Pazar Market in the historic 

centre (C01) have been analysed, as depicted in Fig. 1b. In this sub-urban area, different 

structural typologies, such as old masonry buildings with solid bricks and steel floors (MUR1, 

Fig. 2a), masonry buildings with reinforced concrete floors (MUR2, Fig. 2b) and reinforced 
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concrete building (CAR1, Fig. 2c), have been identified according to the CARTIS form. The 

survey results are statistically elaborated and presented in Fig. 3. 

 

  

a) b) 

  

c) d) 
Figure 3. Preliminary characteristics of buildings surveyed in the historic centre of Sofia. 

4. Large scale vulnerability assessment 

A seismic vulnerability assessment at urban scale has been implemented in the 

inspected sub-sector in order to evaluate the propensity at damage of buildings exposed at risk 

placed there. In this context, three methods have been adopted: the RISK-UE [3], a 

vulnerability index-based method [4] and the SAVE method [5].   

 

 

   

a) b) c) 

Figure 4. Seismic vulnerability assessment: RISK-UE (a), Vulnerability index-based method 

(b) and SAVE (c). 

 

According to the results summarized in Figure 4a, the RISK-UE methodology 

provides 55% of the examined buildings with medium-low vulnerability, 17% with medium 

vulnerability and only 3% with medium-high vulnerability. The vulnerability index-based 

methodology provides 47% of the buildings with medium-low vulnerability, 41% with 

medium vulnerability and 4% with medium-high vulnerability (Fig. 4b). Finally, the SAVE 

method provides 72% of buildings with medium-low vulnerability, 16% with medium 

vulnerability and 12% with medium-high vulnerability (Fig. 4c). From the gotten results, it is 

evident how the SAVE methodology provides higher vulnerability levels compared to those 

of the other approaches. In this framework, however, it is important to highlight how the 

SAVE procedure offers only 6 parameters for the census of the intrinsic vulnerability of 
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buildings, while the other methodologies are based on a large and detailed number of 

evaluation parameters. 

5. Risk scenario examination

Based on the data on the historical seismicity of Sofia, the scenario analysis has been 

done using an appropriate seismic attenuation law [6], varying the moment magnitude, Mw, 

and the site-to-source distance, D. For the sake of t example, the worst-case scenario has been 

presented with moment magnitude Mw=7 and an epicentral distance D=5 Km. The expected 

macroseismic intensity is equal to IX. Subsequently, in order to analyse the damage occurred, 

the mean damage grade,   , has been evaluated according to the EMS-98 scale [7]. 

According to the simulated scenario, it is possible to notice that 0,8% of the buildings suffer 

no damage (D0), 18,7% slight damages (D1), 17,9% moderate damages (D2), 20,3% 

substantial damages (D3), 28,5% damages near collapse (D4) and 13,8% collapse damages 

(D5) (Fig. 5).   

Figure 5. Damage distribution considering Mw=7 and D= 5 km. 

6. Mechanical analysis

In order to have a more detailed overview on the real health state under seismic actions of the 

investigated built-up, a mechanical analysis on a case study building has been performed.  

The case study building (Fig. 6a) is representative of the MUR2 typology, i.e. masonry 

buildings with reinforced concrete floors. The mechanical method has been applied through 

non-linear static analyses performed using the 3Muri software. A view of the 3D 

macroelement model of the building is shown in Fig. 6b. 

Based on the results of the mechanical analysis, a set of fragility curves [8] have been plotted 

in order to predict the expected seismic damage in the two main directions, X and Y, of the 

building. So, for the Damage Limitation (DL) limit state, 100% of probability to be exceeded 

is reached for an acceleration higher than 0,07g. Moreover, considering a Significant Damage 

(SD) limit state, the probability of exceeding this limit state is equal to 100% for accelerations 

higher than 0,15g. Finally, there is for Near Collapse (NC) limit state a probability to be 

exceeded equal to 100% occurs for acceleration higher than 0,18g. The results above 

illustrated are presented in Figures 7a and 7b. 
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a) b) 
Figure 6. The case study building: street view (a) and 3D macroelement model (b). 

a) b) 
Figure 7. Fragility curves in X (a) and Y (b) directions. 

7. Seismic retrofitting

The seismic analysis performed have shown that the risk index, α, intended as the ratio 

between the capacity acceleration, PGAC, and the corresponding demand one PGAD, is lower 

than unit. These results are indicative of a critical response of the case study building, since 

the seismic demand is greater than the corresponding capacity. Thus, a seismic retrofitting 

solution of all masonry walls by cement plaster reinforced with a 10x10 cm electro-welded 

mesh of 8 bars has been proposed. In Figure 8 the comparison between the seismic 

behaviour of the building before and after the seismic intervention is shown. As can be seen 

from the presented pictures, the use of the reinforced plaster has shown a significantly ductile 

behaviour of the building, also with a considerable increase of both stiffness and strength.  

a) b) 
Figure 8. Comparison between the building behaviours before and after intervention using 

reinforced plaster in X (a) and Y (b) directions. 
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8. Conclusions

The present paper examined the seismic vulnerability of a building stock within an 

urban sector in Sofia. Two distinct procedures, namely empirical and mechanical, have been 

applied to the case study zone. Considering the empirical approach, the vulnerability index-

based method, that takes into consideration the mutual interaction among adjacent structural 

units, if compared to the other methodologies investigated (RISK-UE and SAVE), provides 

results on the safe in assessing the seismic vulnerability of the inspected built-up. 

Subsequently, the scenario analysis of the case study area was carried out. The results showed 

that, for an expected maximum macroseismic intensity equal to IX, the typology CAR1 

(reinforced concrete buildings) is the best building class, since the probability of collapse is 

null; contrary, the worst building typology is the MUR1 one, since 67% of the buildings 

should collapse.  

Finally, a case study building representative of the typology class M3.4, was examined by 

means of non-linear static analysis. From the results obtained, it was observed an 

unsatisfactory global seismic behaviour of the building, with risk indexes in the two main 

analysis directions less than one. Therefore, an efficient retrofitting system, based on cement 

plaster reinforced with a 10x10 cm electro-welded mesh of 8 bars, was adopted to reinforce 

all masonry walls in order to improve the capacity of the structure in terms of strength, 

stiffness and ductility. The analyses on the retrofitted building demonstrated the effectiveness 

of the proposed retrofitting system since, for each reference limit state, the risk indexes were 

always less than the unit.  
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Abstract: It is a usual practice that traditional methods with traditional materials 

(most frequently jacketing of elements) are used for repair and strengthening of 

structures. However, lately, particularly in the last two decades, there have occurred 

new construction materials intended for strengthening and design referred to as 

composites strengthened by polymer fibers (FRP). These materials have special 

mechanical properties and special properties. 

In the paper part of the analytical, laboratory and quasi-static experimental 

investigations of designed models of RC columns will be presented. Particular 

attention will be paid to behavior of these columns under cyclic loads, whereat a 

number of comparative analyses of a number of parameters obtained from the 

experimental investigations of the tested models will be carried out. Some 

recommendations and outcomes will be given as to the approach and technology of 

practical application of these materials, particularly in seismically active regions. 

Key words: Seismic Strengthening, Innovative Materials, CFRP, quasi-static test 

1. Introduction

The need for repair and strengthening of RC buildings and their structural elements 

occurs when their elements do not possess sufficient strength, stiffness and/or ductility out 

of different reasons or due to slighter or more severe damages that are most frequently 

caused by earthquakes. Within the frames of this paper, special emphasis will be put on RC 

buildings where, during construction, the built-in concrete has not achieved the designed 

concrete class and/or buildings that cannot satisfy the required strength, stiffness and 

deformation characteristics particularly in earthquake conditions. In these cases, it is 

necessary to take measures for repair and strengthening of both individual structural 

elements and whole structures.  

To present the possibilities and the benefits of use of these innovative construction 

materials in strengthening of structural elements of buildings and integral building 

structures, ample laboratory research for definition of the characteristics of these materials 
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and experimental investigations of RC columns strengthened by CFRP by variation of 

concrete class, reinforcement percentage and different technologies of strengthening by 

CFRP (Fiber Reinforced Polymers) materials are carried out at the Institute of earthquake 

Engineering and Engineering Seismology – IZIIS, Skopje. 

In this paper, some of the analytical, laboratory and quasi-static experimental 

investigations of designed models of RC columns are presented. 

2. Laboratory tests on materials built-in models for experimental research

carried out at UKIM-IZIIS 

To realize the experimental quasi-static tests, two models were designed and 

constructed, namely Model M1 and Model M2. The models were with identical 

proportions (supporting beam proportioned 50/50/116 cm and a column proportioned 

30/30/200cm), constructed to the scale of 1:1. 

For the purpose of easier incorporation of the FRP materials, it was decided to build 

the models in vertical position. 

Fig. 1 shows photos taken during concreting of the foundation-beam and the columns 

of both models. In the first phase, concreting of the supports – foundations was done, while 

in the second phase, both columns were concreted. 

Fig. 1. Photos taken during concreting of models 

During concreting of the models, three trial specimens - concrete cubes proportioned 

15/15/15 were taken from the supports - beams and three trial cubes proportioned 15/15/15 

were taken from the columns, in addition to the nine (9) cylinders proportioned 15/30 cm 

Fig. 2. To define compressive strength and concrete class, laboratory tests were performed 

at stock holding company-GIM-Skopje (for the cubes) and ZIM –Skopje (for the 

cylinders), while the tests for definition of the modulus of elasticity of the built-in concrete 

were done at ZIM – Skopje.  

Fig. 2. Photos of taken trial concrete specimens 
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Using the trial concrete specimens – cylinders, three series of tests of compressive 

strength and tests for definition of the modulus of elasticity of the built-in concrete were 

carried out as follows:  

• Series 0- concrete cylinders without FRP- plain concrete

• Series 1- concrete cylinders wrapped with 1 (one) FRP layer

• Series 2- concrete cylinders wrapped with 2 (two) FRP layers

Presented further are photos and results taken during laboratory tests for definition of 

compressive strength of concrete for the three series Fig. 3. It must be pointed out that the 

collapse of the models from the first and the second series was explosive, with big crushing 

of concrete wrapped with FRP. This was particularly pronounced in Series 2 where 

concrete was wrapped with two FRP layers. 

a) b) 

Fig. 3. Testing and results: a) Testing of compressive strength for the first series: 

b) Diagram of compressive strength for each series

In general it can be concluded that the compressive strength and Module of elasticity 

is higher with the number of FRP layers. 

3. Experimental program

For the needs of own experimental investigations, two column elements were 

designed.  The column models were designed as fixed cantilever girders with a constant 

length of both models of 200 cm (the column was treated only up to the inflection point, 

i.e., half of the total height) and cross-section of 30/30 cm. In both models, the varying

parameters were the percentage of longitudinal and transverse reinforcement and the axial 

forces. The concrete class, i.e., the compressive strength of concrete and the type of the 

FRP was same for both models. The elements were designed to the geometrical scale of 

1:1.  

Presented further are photos taken during construction of the models (Model M1 and 

Model M2), Fig. 4. 
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a) b) c) 

Fig. 4. Construction of the models: а) Model M1 and Model M2; b) Construction of the 

column models for experimental tests; c) Photos taken during application of FRP  

4. Results from experimental investigations at UKIM-IZIIS

Presented further are photos and results taken in the process of quasi-static tests on 

Model M1 and Model M2 with photos of characteristic damage Fig. 5, Fig. 6 and Fig. 7. 

a) b) 

Fig. 5. Quasi-static tests of Model M1: а) Shot during the quasi static testing of 

column Model M1; b) Damage from quasi static testing of column Model M1 

Fig. 6. Shot during the quasi static testing of column Model M2
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Fig. 7. M-Ф Interaction Diagram for Model M1 – Comparison 

5. Conclusions

In the paper part of the analytical, laboratory and quasi-static experimental 

investigations of designed models of RC columns strengthened with FRP were presented. 

Based on the experimental investigations the following conclusions can be outlined: 

• In general it can be concluded that the compressive strength and Module of

elasticity is higher with the number of FRP layers Fig. 3b). 

• From the behavior of the tested elements it can be concluded that in both Models,

the failure was sudden and explosive, but with sufficient ductility capacity Fig. 7. 

• These tests are good basis for further analytical and numerical investigations, which

can provide additional conclusions. 
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Abstract: Numerical finite element models using the Plaxis 2D software are created 

for the study of the interaction between a buried arch concrete bridge and  surrounding soil 

deposit during the earthquake. The advanced Hardening Soil Small constitutive model is 

applied for the description of the mechanical behaviour of the soil. Pseudo static and time 

history dynamic analyses are performed. The features of determination of the 

appropriate input material data are discussed. Seismic pseudo static coefficients are 

determined according to the Eurocode 8. The dynamic analysis is carried out using 

scaling real accelerogram Pernik-2012. The stress-deformation response of the 

bridge and the bearing capacity of the soil are analysed.  

Key words: arch bridge, hinge connection, plane strain, finite element modeling, 

constitutive HS-small model, pseudo static seismic analysis, time history analysis 

1. Introduction

Finite element (FE) models are created using the Plaxis 2D software for seismic 

analysis of the interaction between a buried arch bridge and the surrounding soil body. The 

purpose of the study is a comparison between a pseudo static seismic analysis and a time 

history seismic analysis. The prototype of the structure is the transport bridge Tri Voditsi 

with width of 15,29 m and height of 8,67 m built of prefabricated concrete elements with 

thickness of 0,60-0,35m. The foundation is constructed of two strips with width of 4,0 m 

and average thickness of 0,60 m. The connection between the retaining walls and the vault 

plate of the bridge is hinged i.e. it does not bear a bending moment. Photos of the bridge 

Tri Voditsi in the construction period and in the service period are presented in Figure 1. 

The FE analyses have been performed of the same bridge structure in the construction 

period subjected to loads of the backfill and in the service period subjected to pseudo static 

traffic loads [1], [2]. 

2. Finite Element Modeling

A 2D plane strain finite element model is created using 15-node triangular elements 

for discretization of the soil body and linear beam elements with width of 1 for 

discretization of the bridge structure with quartic interpolations of the displacements, 

horizontal, Ux,  and vertical,  Uy (Figure 2). Interface finite elements are used for modeling 

1
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of the soil-structure contact. A criterion of Kuhlemeyer & Lysmer [3] for dynamic analysis 

is applied to determine the mesh size, which has an average size of finite element Lave 

should not exceed 1/8 of the wavelength i.e. Lave ≤ 1/8 = Vs,min / (8 fmax) , where Vs,min is the 

minimum wave velocity in soil deposit and fmax the maximum frequency of the seismic 

action.  

Figure 1. The bridge Tri Voditsi in service period and in construction period 

The bridge structure is undergone the backfill self weight and the traffic loads on the 

road which is built 0,50 m above the top of the bridge. The construction period of the 

bridge is simulated by the sequence of static numerical analyses correspond to the diferent 

levels of the backfill. The traffic loads are simulated by a static uniformly distributed loads 

q1 = 9 kN/m’ and q2 = 143 kN/m’ according to the road traffic model LM1 in the Eurocode 

1 [4]. These values are multiplied by the factor ψ = 0,6 for the seismic load combination as 

per Eurocode 8 [5]. 

Figure 2. FE plane strain model 

In the present study the bridge structure is modeled as the Hooke linear elastic 

material. The elastic-plastic Hardening Soil-small (HSS) model is used for constitutive 

modeling of the soil ground and the backfill material. The HSS model is a state-of-the-art 

scientific achievement that integrates many conceptions of the soil mechanics. It uses more 

than 10 material parameters and approximates the mechanical behaviour of the soil with a 
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high degree of accuracy, especially behaviour under dynamic loadings. The main advanced 

features of this model are the following: hyperbolic relation between stresses and strains; 

stress path dependence of the stiffness; consideration of elastic, plastic, volumetric and 

deviatoric deformations; shear modulus reduction; validity of the Mohr-Coulomb failure 

criterion [6]. This constitutive model is appropriate for description of the mechanical 

behavior of soils subjected to dynamic loadings. The features of the dynamic soil behavior 

and dynamic soil parameters are discussed in [7]-[11]. 

For determination of the soil shear modulus reduction in HSS constitutive model 

well-known graph relationships (G/Gmax – γ) are used, where: G is the shear modulus 

related to shear strain γ; Gmax – the initial shear modulus related to zero shear strain. The 

curves of the authors Vucetic & Dobry [12] (Figure) are applied for the soil ground, where 

PI is the plasticity index, and the curves of the authors Seed & Idris [13] (Figure) are 

applied for the backfill material. 

Figure 3. Typical graph (G/Gmax – γ) of cohesive soils according to the 

Vucetic & Dobry [12] (Hsu et al., 2013 [14]) 

Figure 4. Typical graph (G/Gmax – γ) of cohesionless soils (Arion & Neagu [15]) 
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3. Pseudo static seismic FE analysis of the soil-bridge structure interaction

The main feature of the pseudo static seismic analysis is the approximation of the 

seismic loading in a form of static inertial forces in the horizontal direction, Fh, and in the 

vertical direction, Fv. The values of the forces are obtained using the following expressions: 

(3.1)  Fh = kh .W ; 

(3.2)  Fv = kv . W , 

where: kh = ah /g and kv = av /g are dimensionless coefficients; ah, av –  horizontal and 

vertical pseudo static seismic accelerations; g = 9,81 m/s
2 

– gravitational acceleration; W –

self-weight. The values of the coefficients kh and kv depend on many factors as the peak 

ground acceleration (PGA), thickness and permissible displacements of the soil deposit. 

In the present research the values of the coefficients kh and kv are calculated 

according to the formulas in the Eurocode 8 [5], namely  

(3.3)   kh = 0,5 . PGA . S / g ; 

(3.4)   kv = ± 0,5 . kh , 

where  PGA = 0,23g after the Bulgarian map of seismic risk for a return period of 475 

years; S is an amplification factor assumed S = 1. 

3.1. Results from the pseudo static stress-deformation analysis 

Figure 5. Pseudo static analysis: Horisontal displacement Ux (cm) of the bridge structure 

Figure 6. Pseudo static analysis: Bending moments M (kNm/m) in the bridge structure 
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Figure 7. Pseudo static analysis: Axial forces N (kN/m) in the bridge structure 

3.2. Bearing capacity analysis using φ-c reduction technique 

The shear strength reduction technique (SSR) means that the shear strength parameters of 

the soil are reduced artificially and progressively until the state of failure is reached. The 

safety factor of the bearing capacity is deemed the factor by which the soil strength 

parameters are reduced so that failure is reached [16]. The Mohr-Coulomb shear strength is 

given by the expression 

(3.5)    τ = σ . tgφ  + c 

By applying the strength reduction factor R, the available shear strength becomes 

(3.6)    τ = c * +σ ' tg φ * 

where c* = c/R and φ* = arctg (tg φ/R) are the reduced Mohr-Coulomb shear strength 

parameters. 

The algorithm of the SSR analysis of the bearing capacity consists of the following steps 

[17]: 

Step 1. Perform stress-deformation analysis using the actual strength parameters (i.e. 

the reduction factor R = 1,0). 

Step 2. Increase the value of the reduction factor R. Calculate the factored shear 

strength parameters. Use these parameters as input data to perform the stress deformation 

analysis. Conduct the stress redistribution analysis so that the computed stresses are no 

greater than the available shear strength. 

Step 3. Repeat step 2 using the previous analysis as an initial condition. Continue this 

procedure until it is no longer possible to obtain a numerical converged solution. The 

obtained maximum value of the factor R corresponds to the state of failure and is identified 

as the safety factor of the bearing capacity Fs.  

For a ground or a soil structure that initially has insufficient bearing capacity and are 

unstable, the SSR analysis is conducted as the factor R is reduced gradually, beginning 

from the value R = 1,0 until the finite element model converges to a solution. In this case, 

the minimum value of the factor F is equal to the safety factor of the bearing capacity Fs. 

Many authors have discussed and applied the SSR technique [18]-[25]. The SSR 

technique is very suitable for bearing capacity analysis at cases of complex geotechnical 

conditions and loadings [26]-[29]. It overcomes many limitations of the classical methods 

[30], [31], [32].  
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Fs = 1,77 Fs = 1,63 

(a) (b) 

Figure 8. Pseudo static analysis: Failure modes presented by the vectors of deformation 

increments and safety factors Fs: (a) Basic load combination; (b) Seismic load combination 

4. Dynamic time history analysis

The numerical FE model for dynamic time history analysis of the soil-structure 

interaction is in accordance with the following premises [33], [34]: 

The boundaries of the study area are modeled with dampers, which sufficiently

absorb the seismic wave and simulate an infinite half-space of the earth base. 

The seismic action is applied by an accelerogram. A real accelerogram is used of

the earthquake Pernik-2012 [35], [36] with predominant frequency fp = 2 Hz, scaled for a 

return period of 475 years with value of the peak ground acceleration PGA = 0,23g (Figure 

9). 

Figure 9. Real accelerogram Pernik-2012 (code PGB_AQ085) scaled to 1g 

Viscous properties, friction and development of plastic deformations in soils cause

the attenuation of the oscillations over time. Using the constitutive HSS model, this 

"internal" damping is accounted, but to a degree less than actually observed and tested in 

soils. The reason for this is the fact that the hyperbolic strain dependence in small 

deformations is close to linear and it is impossible to account for the hysteretic behaviour 

of the material in this zone. That is why it is required to take into account the hysteretic 

behaviour of the material in this area. Therefore, the introduction of additional viscous 

damping is required following the model of the Rayleigh [37]. The Rayleigh coefficients α 

and β are obtained as functions of two target frequencies f (Hz) at the desired attenuation 

factor ξ. The following approach is applied [38], [39]: selection of the target first frequency 

as the first natural frequency of the soil deposit f1, while the second target  frequency is the 

closest odd integer larger than the ratio fp / f1, where fp is the predominant frequency of the 

input motion that can be determined from the input Fourier spectrum. The natural 
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frequency of the soil deposit of thickness H is related to its geometry and stiffness 

according to the following equation 

(4.1)   f1 = Vs / (4H) , 

where Vs is the shear wave velocity in the soil deposit that is a function of the shear 

stiffness modulus G. 

 According to the literature, an additional viscous attenuation of ξ = 5% is assumed. 

For the value of f1 = 1 Hz the Plaxis software calculates the following values of the 

Rayleigh coefficients α = 0,4712 and β = 3,979 . 10
-3

 and determines the modulus

reduction curves (G/Gmax – γ) and damping curves (ξ– γ) shown in Figures 10, 11. 

(a)                                                           (b) 

Figure 10. Modulus reduction curves: (a) Clayey sand; (b) Backfill (sand and gravel) 

(a)                                                          (b) 

Figure 10. Damping curves: (a) Clayey sand; (b) Backfill (sand and gravel) 
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Figure 11. Time history analysis: Total horisontal displacement Ux (cm) 

of the bridge structure 

Figure 12. Time history analysis: Displacements of the observed points A, B, C and D 

 on the bridge 

Figure 13. Time history analysis: Accelerations of the observed points A and D 

on the bridge 
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Figure 13. Time history analysis: Envelope of bending moments M (kNm/m) 

in the bridge structure 

Figure 13. Time history analysis: Envelope of axial forces N (kN/m) 

in the bridge structure 

5. Conclusions

 The pseudo static and the dynamic seismic analyses give similar results for

displacements of the bridge. 

 The bearing capacity analysis based on the pseudo static seismic solution shows an

asymmetric failure mode of the soil deposit and the safety factor is less than the safety 

factor at the basic load combination about 10 percent. 

 The peak ground acceleration is 0,23g and the maximum value of acceleration on

the top of the bridge is 0,07g. 

 The time history analysis gives larger values of the bending moments and axial

forces, respectively 1,5 times and 1,2 times, in comparison with the pseudo static analysis. 
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Prof. Ravinger graduated with honour at Faculty of Civil Engineering, Slovak University of 

Technology in Bratislava in 1968. After short time he entered the Institute                      of 

Construction and Architecture (ICE), Slovak Academy of Sciences (SAS) in Bratislava.  

Department of Mechanics of Structures from Homogenous Materials was headed              by 

Assoc. Prof. Ing. Jozef Djubek, DrSc. Djubek together with Prof. Miroslav Škaloud from 

Prague were representatives of worldwide famous Czechoslovak stability school.    Ján was 

the first who started to investigate the stability of slender plates with FEM            in the period 

when the first computers were not able to produce enough exact results because their small 

memory. Continuously he developed his own very efficient computer programs. He published 

several papers in the most evaluated currented journals and wrote the fundamental FEM book 

for Slovak students and designers in practice. The book is full of the detailed numerical 

examples using FEM in very pedagogical manner. Besides developing FEM theory Ján 

performed several large scale experiments. For example tests relating to stability of the 

flanges of large box-girder bridges in the form of the orthotropic plates, the beams with large 

openings etc. In 1990 he defended the highest scientific degree “Doctor of Technical 

Sciences” (DrSc.) with the thesis “Dynamic Post-Buckling Behaviour of Thin-Walled Panel”. 

In January 1994 after the competition Ján was designated as the Head of the Department   of 

Structural Mechanics (DSE) at the Faculty of Civil Engineering, Slovak University       of 

Technology in Bratislava. He was known as very good teacher, who was ready  to 

deliver his huge experiences to the young generation. Even after retirement he designed steel 

structures in practice and kept good contacts with Department of Structural Mechanics. Prof. 

Ravinger was elected for Dr.h.c. of VSU „L. Karavelov“ in 2010.  

Ján was also manually skilful. He did masonry and other works in his flat and weekend 

cottage, he adapted his car in such a way, that it could be driven by both: petrol and gas, etc. 

The third author spent with Ján five years as PhD student at ICE, SAS in period 1973-1978 

and many years at FCE STU. The second author remembers Ján as one of the best head     of 
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DSM at which she is a member. The first author, PhD student, met him several times     at 

meetings of DSM already as retirement man. Ján was the PILLAR of FEM in Slovakia, 

therefore it is big honour and pleasure to devote our paper called COLUMN to his memory. 

Ján was beloved husband of his wife Anka, the father of his 2 children Tomáš and Zuzana and 

the grandfather of 7 his grandchildren Monika, Andrej, Helena, Alžbeta, Marek, Tamara, 

Magdalena. He will stay forever in the memories of his students, friends and family members. 

Abstract: The built-up columns are generally used in industrial buildings, either as 

posts for cladding when their buckling length is very long, or as columns supporting a 

crane girder. The built-up columns are composed usually of two parallel chords 

interconnected by lacings or battens. In the paper the special type of built-up column 

will be analysed from Llentab Company. It consists from four parallel chords        with 

cold-formed C cross-sections which are interconnected by lacing in one plane and by 

battens in two perpendicular planes. Such types of columns are especially convenient 

for the relatively high light steel halls. Analysis of the behaviour of such column will be 

performed: a) on the model with smeared equivalent bending and shear stiffness’s using 

analytical solution, b) on the discrete model using FEM and commercial program 

ANSYS. The theory of the second order taking into account    the initial imperfections 

and the shear deformations will be employed. 

Key words: built-up CFS column, the first and second order theory, shear effects, 

1. Introduction

The paper deals with a special type of built-up cold-formed steel (CFS) column   with a 

combination of battens and lacings and compares the analytical solution  with the numerical 

one. In the paper are processed only the results of internal forces   in individual chords. CFS 

cross-sections from Llentab Company are used. The built-up CFS column is composed of four 

chords of CFS cross-section elements C-8B. In the xz-plane, the chords are connected by 

lacings of CFS cross-section element C-OB in one plane and in the xy-plane chords are 

connected by battens (200x200x4mm) in four planes. The column is loaded by axial force NEd 

= 1000 kN, bending moment  MEd,y = 90 kNm and horizontal force HEd,z = 41.52 kN. The 

boundary conditions are: (i) in the xz-plane of the built-up column (perpendicular to the y-

axis) the bottom member end is fixed and the upper end is free; (ii) in the xy-plane 

(perpendicular to the z-axis) is   the built-up pinned-ended column. A detailed description of 

the geometry and designation is given in Figure 1. 

2. Analytical solution

The used procedure is based on the Eurocodes EN 1993-1-1 [1] and EN 1999-1-1 [2], 

which is in [1, 2] limited to very simple cases.  The authors showed in [3 – 9] continuously 

how the procedure [1, 2] may be generalized for the following built-up members: columns 

with various boundary conditions, with two different kinds   of imperfections, under any type 

of loading and made of steel or aluminium alloy. These cases cannot be calculated according 

to simplified procedure [1, 2]. The correctness of the results in [3 – 9] were verified by 

comparing the results of two independent calculations done by (i) analytical one   (own 

program in MATHCAD) and (ii) commercial computer program (IQ 100). Comparisons 

showed excellent agreements. Users of the procedure may find in [3 – 9] also detailed 

distributions of internal forces and part of large parametric study. The papers [3 – 9] enable 

their readers to understand first the procedure on simpler cases, which is used here for 
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extremely complex case: the two-chords single laced column with four parallel battened 

planes. The column cross-section consists from four C-sections made of cold formed steel. 

Lacing is made from C-profiles too. The rather small values of external loading was 

prescribed by Swedish company, who wanted to compare results with their results in the most 

loaded section. In the paper therefore there are no distributions of internal forces and the 

values    of displacements at the end of free column end, because they are very small. 

2.1. Imperfection 

The following imperfections were taken into account:  

(i) In the xz-plane is the initial sway imperfection determined according to the clause 

5.3.2(3)a) in EN 1993-1-1 [1] or the clause 5.3.2(3)a) in EN 1999-1-1 [2]: 

(2.1) 3

0 10727.30.1696.0
200

1  mh , 

where αh, αm and m are defined in 5.3.2(3)a) [1, 2]: 

(2.2) 1696.0
2

3

2


L
h ,    1

1
15.0 










m
m ; 1m       

The effects of initial sway imperfection may be replaced by systems of equivalent 

horizontal force introduced for each column. The total design value of the horizontal force at 

the top of the column after the replacement of the initial imperfections by the equivalent 

horizontal force: 

(2.3) kNNHH EdzEdzEd 45,,,  

(ii) In the plane xy-plane, the bow imperfection with amplitude eo shall be determined 

according to clause 6.4.1 of EN 1999-1-1: 

(2.4) m
L

eo 0165.0
500



2.2. The material and cross-sectional properties 

The cross-sectional properties of the C-8B: 

(2.5) 
31099.2 chA m

2
 , 6

. 1009.8 zchI m
4
,

5

. 1043.1 ychI m
4

The cross-section properties of the diagonal C-OB:  

(2.6) 
410065.8 dA m

2

The material properties: 

(2.7) 210E GPa , 500ybf MPa, 550uf MPa 
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Fig. 1. Geometry of CFS-built-up column 

(1 - C-8B; 2 - C-OB; 3 - battens 200x200x4mm). 

2.3. The discrete structure replaced by a continuum 

The discrete structure meets the requirement for regular spacing of lacings and battens 

along the length of the column and can be therefore replaced by a continuum with the shear 

stiffness Sv and the effective bending stiffness EIeff. The effective second moments of area to 

the respective axes are: 
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The efficiency factor μy for lacings has a zero value, due to the negligible plastic 

reserve. Also, the contribution of Ich.y to the total Ieff.y is negligible, due to the relatively large 

value of ho.z. In the plane with battens, the bending stiffness is reduced depending      on the 

member slenderness λ: 0 ≤ μz ≤ 1. For λ ≤ 75 the full Ich,z may be taken and μz = 1.0.   For the 

very slender member with λ ≥ 150 contribution of Ich,z to Ieff  is zero and μz = 0.   The linear 

interpolation should be done between the slenderness 75 and 150 and   0 < μz < 1.0.  

The shear stiffness Sv for plane of the battens is determined according to 6.4.3.1

(EN 1993-1-1) as follows: 
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where nb = 4 is the number of battened planes. Ib is the second moment of area of a batten: 

(2.11) 63 10667.24)200(
12

1  mmmmIb
m

4 

The shear stiffness Sv is limited by the value Sv,max, which takes into account the possible 

failure of a battened panel by shear. 

The shear stiffness Sv in the plane of the lacing is determined according to 6.4.2.1(4) 

Figure 6.9 in [1] or 6.4.2.1(4) Figure 6.17 in [2] as follows: 

(2.12) 
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where n = 1is the number of lacing planes and d is the length of the diagonal: 
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2.4. Calculation of internal forces on member with Sv and EIeff 

The second order theory must be taken into account when calculating the internal forces    

in the built-up column. Exact values may be obtained using analytical formulae   of Emeritus 

Professor Rubin from TU in Vienna [10], who derived formulae for 12 cases with different 

types of loads and boundary conditions. There are two important parameters influencing the 

calculation in these formulae. The member parameter ε, which takes into account the 

influence of the theory second order and the shear parameter γ, which takes into account the 

influence of shear deformations. Knowing ε and γ values the designer immediately knows the 
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influence of the theory of the second order and the influence  of the shear deformation 

without long calculation.  

Table 1. The parameters γ and ε. 

Parameters Method of the calculation 

γ = 1 Without the influence of shear deformations 

γ > 1 With the influence of shear deformations 

ε = 0 Analysis of the 1
st
 order 

ε > 0 Analysis of the 2
nd

 order 

(2.14)  a )
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 , b)   
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Ed
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The external loading is located at the upper column free end, therefore ξM = ξH =1.    

The dimensionless coordinate 0 ξ = x/L 1. The internal forces distributions may be 

obtained by using the following Rubin`s formulae:  

The bending moment distribution due to horizontal force: 

(2.15)  
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The bending moment distribution due to external bending moment: 

(2.16)  
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The bending moment distribution due to the local bow initial imperfection

with amplitude eo may be calculated as follows: 

(2.17)  
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The shear force distribution: 
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Table 2 shows the important values for both buckling planes. The effect of shear 

deformation is negligible in both planes xz- and xy-planes (γ = 1.017 and 1.02 1.0).         The 

influence of the second order theory is in the xz-plane negligible (εy = 0.221 0) and in the xy-

plane it has a big influence (εz = 1.383 > 0). The influence of the second order theory may be 

98



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 

ARCHITECTURE VSU'2020 

seen from the values of parameter αcr too. The values of the elastic critical forces used for 

calculation of parameter αcr are as follows: 

(2.19) 51210
2

.

.

2

. 
ycr

yeff

ycr
L

EI
N


kN, 5.162.  LL ycr m 
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2
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.
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The elastic critical forces taking into account the shear deformation: 
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..

.. 





yvycr
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zvzcr
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Table 2. The values of the parameters γ, ε, Ncr, Ncr,v, αcr for both buckling planes. 

Phenomenons and parameters 
In the xz-plane 

with lacings (i) 

In the xy-plane with 

battens (ii) 

The influence of shear deformations γy = 1.017 γz = 1.02 

Analysis of the 2
nd

 order εy = 0.221 εz = 1.383 

The elastic critical buckling load Ncr.y = 51210kN Ncr.z = 5264kN 

Critical force with the influence of 

shear deformations 
Ncr.y.v = 27750kN Ncr.z.v = 4766kN 

The parameter αcr  = Ncr.v  / NEd αcr.y = 27.75 > 10 αcr.z = 4.77 < 10 

3. Numerical solution

Two models were created for numerical solution. Simplified frame model (A) and 

discrete model (B). The simplified model was solved by two independent programs ANSYS 

(A1 results) and IQ100 (A2 results). The discrete model (B results) was created   in ANSYS.  

3.1. Simplified frame model (A) 

The geometry of the simplified model and the load are shown in Figure 2. The boundary 

conditions in the xz plane ( y): the bottom member end is fixed and   the upper end is free. 

The joints of the diagonals with the chords are modeled as hinges. The boundary conditions in 

the xy plane ( z): the both member ends are simply supported. The joints of the diagonals 

with the chords are modeled as hinges. The individual chords are loaded by forces calculated 

from the load shown in Figure 1. The cross-section properties of the chord consisting from 2 x 

C-sections are as follows:  

(3.1) 
310979.52  chAA m

2
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The cross-section properties of the diagonal: 
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Fig. 2. Simplified frame model A. Static scheme used by IQ 100. 

The results of all calculations in the critical section x = 0 are shown in Table 3. 

(A1 results) The simplified model A in ANSYS [11] is created using BEAM188 

elements. This element is based on Timoshenko`s beam theory. Shear deformation effects are 

included. An ASEC subtype is used that allows to specify any cross-section by defining its 

cross-section properties.  

Both linear and nonlinear analyses were performed. Geometrical nonlinear analysis took 

into account the large deformations. 

(A2 results) The program IQ 100 was developed by prof. H. Rubin, M. Aminbaghai 

and H. Weier at the TU in Vienna [12]. The linear analysis of the 1
st
 order  with the influence

of shear deformations and the nonlinear analysis of the 2
nd

 order with the influence of shear

deformations were performed with IQ 100. 

3.2 Discrete model (B) 

The discrete model in ANSYS consists of SHELL181 elements. The connections    of 

the battens and lacings with the chords are rigid. The boundary conditions are the same as in 

paragraph 3.1 The load is the same as in model A. The analyzes are performed as     in the 

calculation A1. 

100



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 

ARCHITECTURE VSU'2020 

Fig. 3. Details of the connection of chords with battens and lacings (ANSYS). 

4. The comparison of the results of numerical and analytical solutions

The results of the solution were obtained for one C-section of the built-up column    in 

the critical section x = 0 as follows: (i) linear 1
st
 order analysis, (ii) nonlinear 2

nd
 order

analysis taking into account large deformations in ANSYS calculation (Table 3). The B 

results are obtained from the average value of the stresses in the nodes, at the fixed end      of 

the chord. The normal force in C-section in the analytical solution can be obtained    from the 

formula (6.69) given in 6.4.1(6) in EN 1993-1-1 [1] or from the formula (6.72) given in 

6.4.1(6) in EN 1999-1-1 [2] : 

(4.1) 
 

eff

choEdEd
Edch

I

AhxMN
N

24
, 

Table 3 shows the normal force values in the most stressed section x = 0. The chord 

cross-section is shown in Figure 2 together with the numbering of the left (L) and the right (P) 

members (L1; L2; P1; P2).  

Table 3. The comparison of the normal forces Nch,Ed (x = 0) values of various analyses. 

Model 
Nch,Ed in 

1xC-section 

Linear analysis 

with shear [kN] 

Nonlinear analysis 

with shear [kN] 

Analytical 

solution 

Nch.Ed.L1,2 

Nch.Ed.P1,2 

-94.18 

-405.83 

-91.33 

-408.64 

A1 results 

(ANSYS) 

Nch.Ed.L1,2 

Nch.Ed.P1,2 

-98.53 

-401.47 

-84.77 

 -415.23 

A2 results 

(IQ100) 

Nch.Ed.L1,2 

Nch.Ed.P1,2 

-102.92 

-397.08 

-97.88 

-402.12 

B results 

(ANSYS) 

Nch.Ed.L1 

Nch.Ed.L2 

Nch.Ed.P1 

Nch.Ed.P2 

-108.49 

-106.63 

-389.39 

-389.71 

-104.55 

-102.60 

-394.69 

-395.48 

Conclusion 

The procedure given in EN 1993-1-1 [1] and EN 1999-1-1 [2] is limited to the very 

simply cases. The calculations in this paper show how to design much more complex 

structures under general type of loading. The paper deals with extremely complex case:   the 

two-chords single laced column with four parallel battened planes. The column      cross-
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section consists from four C-sections made of cold formed steel. Lacing is made from C-

profiles too. Both analytical and numerical solutions are presented and their results are 

compared. The comparison of the results in Table 3 shows acceptable agreement  of internal 

forces in chords of built-up column in the critical section x = 0. The values of the important 

parameters γ, ε, αcr (Table 2) are very important output of the analytical solution. These 

parameters give to the designer very useful information about built-up members without 

doing consequent large calculations. For example the first order analysis may be used for the 

structure if αcr ≥ 10 (or 15) in elastic (if plastic) analysis. Concerning investigated column it 

may be stated: (i) the effect of shear deformation is negligible  in both planes xz- and xy-plane 

(γ = 1.017 and 1.02 1.0), (ii) in the xz-plane there is negligible influence of the second order 

theory (εy = 0.221 0) and in the xy-plane it has     a big influence (εz = 1.383 > 0). The values 

of these parameters important for designers may be easily obtained from formulae (2.14).  
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AERODYNAMIC WIND-ADAPTIVE BUILDING ENVELOPE 
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Abstract: Despite the immense influence of the building shape on the wind flow, the 

wind-based design is not yet a part of the daily architectural practice. With improving 

digital design tools, however, the interactions of architecture and the wind flow can be 

quite precisely analyzed very early in the design process. Buildings are constantly 

exposed to dynamic changes in wind speed, direction, and surface wind pressure. A 

wind-adaptive envelope could not only lead to enhancing the wind microclimate in the 

building's vicinity, but also to reducing surface wind pressure and ultimately using 

lighter structures. The shape-shifting building envelope, designed in this paper, reacts 

to wind fluxes by adjusting its tensegrity-membrane geometry leading to achieving the 

desired wind situation near the building. Moreover, the wind-adaptive building 

envelope contributes to reducing the surface wind suction by almost 29%. 

Key words: shape-shifting structures, adaptive envelope, wind, digital simulations 

1. Introduction

The architecture actively reacting to changing weather can prove essential in the era of 

global warming and an unstable climate [1],[2]. The chaotic wind fluxes acting on buildings 

are influenced by the urban environment, as well as by the global and local architectural 

building form. Besides, reciprocally, these factors not only affect the magnitude of the wind 

pressure on building envelopes [3],[4] but are also related to the wind comfort of pedestrians 

[5],[6]. With the advancements in hardware and design software, architects, very early in the 

conceptual stage, can evaluate how their designs will perform in the wind flow [7],[8]. CFD 

(Computational Fluid Dynamics) has rapidly improved over the past decades [9] and though 

incipiently used in the aerospace industry, through the time it has been integrated into 

engineering and architectural design as well [10],[11].  

 Moreover, blending the parametric designing with CFD simulation tools, an adaptive 

architectural envelope, responding to the instant changes in the wind flow can be digitally 

developed and investigated. Adaptive skins are designed to flexibly comply with the weather 

influences and external loads, instead of passively resisting them [12]. 

The paper will introduce a wind-driven digital form-finding of an aerodynamically 

shaped auditorium building followed by the digital designing of a wind-adaptive envelope. 
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Along with the fluid form, the shape-shifting tensegrity-membrane structure proposed in this 

paper will prove to be efficient in reducing the wind suction on the building envelope. 

2. Methods

2.1. The wind-driven design of a fluid building form 

For incorporating the effects of the wind into the process of architectural form-finding, a 

combination of digital software is used, specifically the 3D algorithmic modeling software 

Grasshopper for Rhino along with the CFD plug-in for Grasshopper, running on the 

OpenFOAM platform, called Swift. 

As the final building shape is planned as aerodynamic, the design is derived from the 

most aerodynamic form obtained from the experimental studies from the wind tunnel 

measurements of four forms with the same frontal area (Fig. 1) [13]. 

Fig. 1. The four shapes and their aerodynamic performance in the wind. The lower the 

drag coefficient (cd), the more aerodynamic is the shape 

The parametric definition in Grasshopper has to be formed in a correct way to influence the 

final shape of the building as desired: the length, width, and height of the building are defined 

through the profile curves. Changing the profile curves leads to the change in the final form. 

The frontal area in the first contact with the wind further influences the final aerodynamic 

properties of the design. The designed building envelope is subsequently, using Grasshopper, 

divided into segments that can flexibly morph their shape under the wind load. The wind 

effects expressed as pressure are also defined within the parametric definition, employing 

Kangaroo Physics, a live-physics engine for interactive simulation, form-finding, 

optimization, and constraint solving for Grasshopper [14] (Fig. 2).  

Fig. 2. The Grasshopper definition of the fluid-shaped building 

2.2. The digital design of the wind-adaptive envelope 
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The designed wind-adaptive envelope consists of a network of lightweight, flexible 

tensegrity-membrane modules, comprising of two layers of a tensile membrane with nine 

units of 4-strut tensegrity structure [15] placed in-between (Fig. 3). Each module with the 

frontal area of 2x2 m is anchored on the side of the exterior membrane, in four anchor points. 

The geometry is defined digitally utilizing Kangaroo Physics. For the digital model of the 

adaptive module to perform realistically, the material characteristics have to be defined 

correctly. The compression elements are birch wood, the bracing cables are stainless steel, 

and the membranes are tensile textiles. 

Fig. 3. The 2x2 m wind-adaptive module: left) an equilibrium form-found state; right) 

the wind load acting on the structure (the response of the module is exaggerated) 

As seen in Fig. 3, the digital analysis proved that the designed building skin could 

passively, without any embedded complex mechanism or computer control, articulate the 

wind moving around it, by locally adapting its shape. This flexible shape-shifting response in 

the wind is enabled by the properties of the tensegrity-membrane geometry and the used 

materials (Fig. 4). 

Fig. 4. The visualization of the fluid auditorium building with the wind-adaptive skin. 

The aerodynamic form twines around two concrete cylindrical silos 
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Each tensegrity-membrane module “bends” under the wind load. When the wind-

adaptive envelope is applied to the designed aerodynamic auditorium, a dimpled surface is a 

result of the instant wind force. In the Kangaroo Physics simulations, the geometry of the full-

scale wind-adaptive skin is simplified. The wind-adaptive envelope consists only of the 

membrane, while the rest of the geometry is intentionally disregarded to achieve a fluent, real-

time shape response of the full-scale model in the wind. The dimpled surface becomes smooth 

again as soon as the wind pressure no longer acts on the adaptive skin. 

 

3. CFD results 

 

As was already mentioned, Swift, a parametric CFD plug-in for Grasshopper, is 

employed to simulate the wind effects on the designed auditorium building. Two simulation 

cases are investigated, in 24 m/s wind: 1) a smooth shape with two silos, 2) a variant where 

the surface of the auditorium, as well as two cylindrically-shaped silos, have the dimpled 

wind-adaptive envelope. Swift utilizes the SimpleFoam (Semi-Implicit Method for Pressure-

Linked Equations) iterative algorithm and RAS (Reynolds-Averaged Simulation) turbulent 

model for computing Navier-Stokes equations [16]. The simulation results show that despite 

the designed form is aerodynamic, adding a wind-adaptive envelope leads to reducing the 

leeward side turbulence that occurs right behind the silo of the first wind impact, which 

ultimately leads to the reduction of wind suction in the vicinity of the auditorium and on the 

auditorium’s surface (Fig. 5). 

 

 
 

Fig. 5. The results of the CFD analysis: left) smooth-skin variant; right) dimpled-skin 

variant in 24 m/s wind. (A) - accelerated flow (T) - turbulent flow (D) - diffused flow   
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The surface wind suction is -1161.58 Pa and -824.91 Pa, for the smooth building skin 

and the dimpled variant, respectively. Hence, the wind suction, after the application of the 

wind-adaptive envelope, is reduced by 28.98% in the 24 m/s winds. The surface wind 

pressure for the smooth variant compared to the dimpled one is +372.24 Pa as opposed to 

+362.21 Pa, ergo the adaptive skin leads to the reduction of the positive surface wind pressure 

by 2.7% in the 24 m/s winds. 

Conclusion 

The currently available digital design and simulation tools enable architects and 

engineers to integrate the weather influences, such as the wind fluxes, to the process of urban 

and building design without the need for a specialist during the early-stage design process. 

Integrating the parametric modeling coupled with parametric CFD into the wind-driven form-

finding, designs can be quickly modified within one working environment, according to the 

desired performance in the wind. When designing a building of a fluid shape, the goal is to 

avoid the turbulence around the building and reduce the wind load on the building. These 

goals can be addressed already in the phase of design concepts. Furthermore, an envelope that 

can flexibly react to the acting wind by slightly shifting its form can be lightweight, as it 

complies with the load and re-distributes it within the structure. The tests of such wind-

adaptive envelope in the 24 m/s winds showed that a dimpled surface, created as a result of 

acting wind, can significantly contribute to the reduction of the wind suction on the designed 

aerodynamic building. 
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Abstract: This paper reports on experimental and numerical assessment of the blast 

response of homogeneous and  heterogeneous composite structures. The experimentally 

observed effect of heterogeneity on the overall response of the structure to blast loading 

is numerically assessed. Multiple approaches to the introduction of material 

heterogeneity are proposed, modelled and tested. 

The numerical results are confronted with the authors’ original experimental program 

on a full-scale concrete structure subjected to a near field explosion. Tests were carried 

out on a set of specimens. All the specimens were subjected to the same close-in blast 

loading from 25 kg TNT charges placed on steel chairs in the middle of each slab. The 

chairs provided 450 mm standoff from the top surface of the slab 

The paper aims to verify and explain the experimental findings. It was numerically 

proved that the highly heterogeneous concrete-based composite bridge decks consume 

the blast energy by layer delamination in the pre-determined damage zones.  

Key words: blast performance of concrete, ultra-high performance fiberreinforced 

concrete, sandwich structures 

1. Introduction

This paper deals with experimental program and supplementary numerical modelling of 

the response of building structures to blast loading, focusing on the effect of the material 

heterogeneity of concrete-based composites on the blast response of the structure. The 

research is based on the authors’ long-term experimental program focused on the blast 

resistance of hybrid concrete specimens subjected to close-in blast loading, and its 

dependence on the composition and the material properties of the specimen. Since 2010, the 

authors have been conducting experiments with basically the same arrangement, using various 

types and compositions of concrete, ranging from normal strength steel bar reinforced 

concrete (NSC) to ultrahigh-performance fiber-reinforced concrete (UHPFRC) [1 – 7]. In 
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addition to the blast tests, the authors have also studied the materials in quasi-static and slow-

strain-rate experiments.  

During the experimental program, complex structural behavior was observed. It was 

assumed that the highly heterogeneous concrete-based composite bridge decks consume the 

blast energy by layer delamination in the pre-determined damage zones. The paper aims to 

verify and explain the experimental findings with the use of numerical simulations. The use of 

full-scale experiments on one hand provides complex results that can be applied in protective 

engineering structures design, on the other hand it complicates the detailed evaluation of the 

findings. 

3. Experimental program

The results of blast experiments on hybrid concrete specimens made of concrete-based 

composite materials conducted in 2015 were used as a basis for developing and calibrating the 

numerical models. For a full description of the original experimental program, see [4].  

Tests were carried out on a total of three specimens, named no. 18 and no. 19 with 

respect to the history of the experimental program. All the specimens were subjected to close-

in blast loading from 25 kg TNT charges placed on steel chairs in the middle of each slab. The 

chairs provided 450 mm standoff from the top surface of the slab. The charge was composed 

of solid TNT molded blocks supplied by the Czech Army tied together to form a coherent 

block with dimensions ca. 0.32 x 0.32 x 0.15 m. Detonator was placed in 30g of Semtex A1 

plastic explosive in the middle point of the TNT block. 

The main motivation for the experimental program was to determine the effect of 

heterogeneity of the material on the blast performance of the specimen. The composition of 

each specimen was therefore unique, allowing multiple types of heterogeneity to be studied 

and compared with previous results. Specimens no. 18 and 19 were concrete slabs 6 m in 

length, 1.5 m in width and 0.3 m in thickness. Specimen no. 18 contained basalt fiber meshes 

in multiple layers along the depth of the specimen. Specimen no. 19 contained two layers of 

recycled textile sheets 100 mm in total thickness.  

Specimen no. 18 contained basalt fiber meshes in multiple layers along the depth of the 

specimen about 50 mm apart. The basalt fibers have a melting point of 1350 °C. The tensile 

strength of the basalt fabric was about 4200 MPa, with a tensile modulus of elasticity of about 

85 GPa. The unit weight of the mesh was 250 g/m2 with a weight density of 2.67 g/cm3. Each 

string of the mesh consists of multiple fibers, so the diameter of each string cannot be 

accurately defined. From the parameters presented above, the effective area of each string was 

calculated to be 1.4 mm2.  

Specimens no. 18 was reinforced with standard steel bars with a characteristic yield 

stress of 500 MPa. The reinforcement was kept the same in order to provide continuity with 

the previous research and to represent realistic structure, i.e. a pre-cast bridge deck between 

main girders. The amount of reinforcement was designed accordingly. There were 11 pcs  

16 mm reinforcing bars every 140 mm on both surfaces,  10 mm every 150 mm as an outer 

transverse reinforcement, and shear reinforcement was provided by  8 mm links (9 pcs/m
2
).

The concrete cover is 50 mm to the surface of the transverse reinforcement.  
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Fig. 1. Arrangement of the experiment 

a) b) 

Fig. 2. Arrangement of the specimens (from left to right Specimen a) no. 18, b) no. 19 

3.  Results and numerical evaluation of the experimental program 

The results of the experiment – thoroughly described in [4] and presented in Fig. 3 – 

clearly show that the spall area is greatly reduced on the soffit of the specimen in comparison 

with reference standard RC specimen no. 1 (Fig. 4), and that the formation of a typical blast-

related cone-shaped hole in the specimen was prevented altogether. Multiple layers of basalt 

fibers instead concentrated the damage on the middle section of the specimen, while reducing 

the spalling of the concrete cover.  

a) b) 

Fig. 3. Damage to specimen No. 18 after the blast. a) top view, b) bottom view 
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a) b) 

Fig. 4. Damage to specimen No. 1 after the blast. a) top view, b) bottom view 

 

The results of numerical modelling shown in Fig. 5 demonstrate the process of pressure 

concentration and the formation of longitudinal cracks along the material interface between 

the basalt mesh and the concrete rather than shear cracking, which would have formed a cone-

shaped hole in a standard concrete specimen without the layers of basalt mesh. The damage 

caused by the phenomenon described above can be clearly identified in the experimental 

results, and the longitudinal cracking is shown in Fig. 5. 

  

Element 
Von Mises 

stress 
[GPa] 

 

 
 

t = 0.1 ms t = 0.2 ms 

  
t = 0.3 ms t = 0.4 ms 

  
t = 0.6 ms t = 0.8 ms 

Fig. 5. FE calculation results for specimen no. 18. Fringe of pressure in various times after 

detonation (cross section in the center of the specimen) 

 

The results of specimen no. 19 – thoroughly described in [4] and presented in Fig. 6  – 

clearly show that both the spall area and the formation of the typical blast-related cone-shaped 

hole were also reduced in comparison with reference standard RC specimen no. 1, to a very 

similar extent as for specimen no. 18. However, the amount of material ejected by the blast 

(the extent of the puncture) is considerably greater. The research in this case focuses on the 

behavior of soft material subjected to the shock wave from the explosion, and the behavior of 

the shockwave at the interface between the concrete and the soft material. 
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Due to the extreme differences in the stiffness and the density of the two neighboring 

materials, a significant reflection was expected at the interface, coupled with large 

deformation of the soft sheets embedded in the specimen. The results of numerical modelling 

confirmed these expectations (Fig. 7). Almost all the shock wave energy is reflected off the 

interface back to the concrete.  

a) b) 

Fig. 6. Damage to specimen No. 19 after the blast. a) top view, b) bottom view 

Element 
Von Mises 

stress 
[GPa] 

t = 0.1 ms t = 0.2 ms 

t = 0.3 ms t = 0.4 ms 

t = 0.6 ms t = 0.8 ms 

Fig. 7. FE calculation results for specimen no. 19. Fringe of pressure in various times 

Conclusion 

The paper aimed to verify and explain the experimental findings showing consumption 

of the blast energy by layer delamination in the pre-determined damage zones. The internal 

heterogeneity can be to some degree neglected in numerical modelling without compromising 

the results. However, when using composites consisting of various significantly different 

materials, it is necessary to include the heterogeneity in the model. In the case of the 

presented specimens, the basalt mesh or recycled textile sheet respectively had to be 
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modelled. Material heterogeneity has great influence on the behavior of a structure subjected 

to blast loading.  

Shockwave passing through the structure rebounds from any interface between domains 

with varying densities. Due to the rebound, an area of stress concentration is created at the 

interface In these areas, the structure is more susceptible to localized failure (cracking of 

concrete, loss of the reinforcement bond, delamination of sandwich composites, etc.). 

The results of the experimental program have shown (and it was numerically 

confirmed), that the differences in the properties of various materials coexisting within a 

heterogeneous structure have significant influence on its overall behavior under high strain-

rate loading. These differences must not be dismissed in the numerical investigation. Without 

making a thorough investigation, it is hard to estimate whether the effect of heterogeneity will 

reduce or increase the blast resistance of a structure. 
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Abstract: 

It is generally felt that the character of steel bridges from the first half of the XXth 

century bridges testifies the craftsmanship both of designers and builders of the past 

and they should be preserved as being part of the cultural heritage, as much as 

buildings. In addition, the owners often consider alternative use of the infrastructure, 

either more heavy load, widening or extension of the roadway. Preservation of this type 

of bridges has become achievable, because of more detailed and higher performance of 

analysis tools and assessment and higher performing materials for strengthening. 

However, the main prerequisite for this is the search for adequate concepts for repair 

and strengthening as well as the will to actually achieve this goal. Two pending cases 

are being discussed. The first concerns a steel truss bridge of 60 m span, built in 1906, 

the second one is a plate girder bridge across river Dender at Oudegem, built in 1951. 

These bridges have different qualities and can be adapted according to the new 

situation. However, the future of these two bridges is uncertain. 

 

Key words: Early age steel bridge, alternative bridge use, preservation of bridge, 

historic bridge, load-carrying capacity 

 

 

1. Introduction – Threats and opportunities for older steel bridges 

Steel bridges from the early or mid XXth century often have shapes that are no longer 

built today. Their design may either have become too complicated or require too much 

manual labour to be built. However, it is generally felt that the character of these bridges 

testifies of the craftsmanship, both of designers and builders of the past and they should be 

preserved as being part of the cultural heritage, as much as buildings. Concerning their 

preservation for long life and use, steel bridges have a rather poor reputation, since 

conservation of the material requires regular inspection as well as maintenance. It is generally 

felt that other materials, such as concrete behave far better and show less signs of 

deterioration with time. At many times, the latter proves to be untrue. 

However, many of these older bridges, who have reached the end of normal life 

between 70 and 100 years, no longer correspond to the present requirement of road traffic, 

and are subject to traffic limitations. Frequently, the solution to this problem is to permanently 

lower the dead load or impose vehicle mass [1]. In other cases, additional load may be 

considered, for instance by adding traffic lanes, or by providing other new functions. In both 

scenarios higher performance of analysis tools allow improved assessment of the bridge 

condition and load carrying capacity. In addition, higher performance of materials and 
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strengthening processes offer new opportunities and may allow adequate repair of older 

structures, thus satisfying the required conditions. 

In what follows two pending cases of older bridges are being discussed. Various 

solutions have been considered and seemed realistic. However, the main prerequisite for 

developing adequate concepts for adaption or repair remains that the owners actually are 

willing to achieve this goal. Unfortunately the latter happens rarely, as owners tend to decide 

rather quickly in favour of replacing the structure. 

 

2. Steel truss 60 m span road bridge 

This bridge, located near the town of Mechelen (B) allows the crossing of a 2-lane local 

road across a railway marshalling yard. Initially this yard was much larger than today, which 

explains the excess of horizontal clearance below the bridge, which can be seen in Fig. 1.  

 

Fig. 1. Truss bridge of 60 m span 

 

Obviously, the concrete parapets, to prevent electrocution by overhead lines, obstruct 

the view on part of the structure. In the view from the road (right of Fig. 1) the structural lines 

can be seen more clearly. The number of this type of bridges in Belgium is decreasing rapidly 

and this is one of the rare specimens left. This bridge was built in 1906 from early age steel 

and is completely riveted. 

 

Fig. 2. Members showing insufficient resistance 

 

Careful analysis has revealed that the structure does not comply with present 

requirement of loads, in particular LM1 from EN 1991-2 [2]. The elements that show 

insufficient resistance are marked in red (bold) in the scheme of Fig. 2. Apart from the upper- 

and lower edge members, most of these fails are due to insufficient buckling resistance. 

Although the crossbeams suffice to resist the traffic loads and the unity-check equals 

0.74, corrosion has reduced their resistance and the check may in fact exceed 1. This has 

inspired to consider various ways of refurbishment and increase resistance of the structure. 
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Fig. 3 :Reinforced cross sections 

 

The first method would be to reinforce members by adding several profiles, mostly by 

closing open member sections. The riveted joints are to be replaced by tension controlled 

bolts. These have round heads on one side and thus, from one side, are resembling rivet heads. 

Cross sections would become as shown in Fig. 3 top. However, this is considered to be a 

hazardous method. The alternative is to build completely independent welded lightweight 

truss RHS girders of S 460 grade steel inside the hollow spaces of the various members. This 

requires replacing of the corroded crossbeams. This, from the outside (left of Fig. 1) the view 

has unchanged and even from the inside only small new parts will be visible. In addition the 

much too heavy upper bracing may be replaced by a simple connection of a closed section 

between the two new truss members. The old and new structure are to be connected by steel 

glue. This connection serves only to reduce the slenderness of the compressed members, thus 

giving a permanent function of stiffness without actual resistance to the existing trusses.  

After long consideration, the owner did not accept these alternatives and chose to 

demolish this 114 year old and rare structure, taking advantage of the fact that the bridge span 

can be reduced to 34 m. The new bridge will be a steel tied arch with concrete slab. 

 

3. Adding a bicycle path to a 26 m span railway bridge 

For several years now, authorities are promoting modal transportation shift. Cycling is 

one of the healthiest ways for individual transport. Hence, fast cycling lanes are being built, 

which obviously will relieve roads from traffic jams and allow higher speed for cyclists. At 

various locations these fast lanes must cross important roads, waterways and other obstacles. 

Since the budget is limited, existing bridges are looked for and bridge owners are urged to 

admit the cyclist path to hang in cantilever from the existing bridge. This obviously 
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constitutes additional vertical load on the bridge and also introduces torsion moments. 

Depending on the type of bridge, the latter may have serious implication on the bridge load 

carrying capacity. If the project can be worked out simultaneously with building a new bridge, 

the solution is evident, as shown in Fig. 4, the crossing of river Nete between Antwerp and 

Brussels [3]. However, if the structure has a rather inadequate character for resisting torsion, 

conditions may become critical. 

 

Fig. 4 :Corbelling cyclist path at crossing of river Nete 

 

The railway crossing of river Dender near Oudegem (B) was built in 1951 as two single 

track plate girder bridges of 26 m span. The river itself is rather narrow at this location, 

although the confluent with river Scheldt is near. The fast cycling lane from Mechelen to 

Ghent crosses the river at this particular location. Hence, the idea was to build a 2.6 m wide 

corbelling structure and connect this to the Northern single track bridge. 

Fig. 5 shows this typical bridge, built of steel AE 235, the older name for the present S 

235. This material has similar characteristics, but the variation of stress characteristics is 

wider and a more cautious value for fyd must be adapted.  

 

 

Fig. 5 :North and inside view on River Dender bridge near Oudegem 

Closer views on parts of the bridge show at first sight rather serious corrosion. In 

addition, a problem seems to have occurred to the movable bearings. The latter certainly is 

outside the present discussion. For these reasons, the owner has put this bridge under 

reinforced surveillance. However, apart from local defects, presumably the appearance of the 

bridge is more worrying than the actual corrosion damage.  

Apart from additional vertical load, adding the bicycle path introduces longitudinal 

torsion of the plated girder. The latter has but small torsional resistance, since this is provided 

by out of plane bending of the web and its vertical stiffeners. Hence, also lateral torsional 
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buckling, as well as plate shear buckling have to be considered. As shown in Fig. 6, no clear 

lateral torsional stability mode is found, since it interacts with local plate buckling. 

 

 
Fig. 6 : Lateral torsional buckling mode 

 

In addition, the lateral torsional slenderness of 0.273 is below the limiting value of 0.4 

and further influence of the stability mode does not have consequence on the stress 

magnitude. The analysis has shown that the corbelling cyclist path may increase the stress 

level with 40.7 % especially because of the skew of the upper flange of the closest plate 

girder. This effect is entirely due to the poor lateral resistance of this type of structure and 

could be expected right from the start. Although the unity-check of stress conditions in ULS is 

limited to 0.95, the project has been put on hold. In spite of its fundamental flaw, the owner 

seems not to be opposed to the project and has decided to inspect the structure more 

thoroughly, in view of determining possible deterioration due to corrosion. Plate and profile 

thickness are to be measured to further decide on the future of this project. 

From the point of view of preservation of interesting structures, testifying to 

construction techniques from the past, the river Dender bridge may be worth maintaining. It 

certainly is not an aesthetical structure, and does not compete with more complex and 

exuberant bridges [4]. The number of this type of bridges having decreased dramatically over 

time, it may however become one of the rare examples of plated girder bridges in Belgium.  

 

Conclusion 

The 60 m span truss girder bridge in Mechelen certainly is a structure, reflecting the 

ideas and craftsmanship of early 20
th

 century. The complicated composition of riveted plates 

and angle profiles and the open character of cross sections, necessary for riveted connections, 

are rarely found. The latter allow reinforcement inside these open sections, by using modern 

welded high-grade hollow members. The existing structure would then remain useful for 

increasing lateral stability of the compressed members. This proposal has been rejected 

because of the presumed high cost and the bridge will be replaced in the near future. 

The river Dender bridge certainly shows less quality and is more recent, although it is 

already 70 years old. This massive structure does not appeal to an aesthetical mind, probably 

because of the plain and flat shape and the simplicity. The alternative use might well be an 

opportunity to extend the lifespan of this bridge. 

For both cases, modern simulation technology always offers solutions to give older 

constructions a longer life. This may be useful while discovering efficient preservation 

methods for valuable historic structures. 
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Abstract:  

Historic and archaeological sites are often subjected to harmful environmental as well 

as human factors. Protective structures or shelters do not always result in the desired 

result, since the authentic character of the site may be impaired. By building walkable 

covers above the area, social interest in historic remains can be promoted, as visitors 

can observe them from above without intruding activity or influence the ambient 

conditions. In addition, these walkways can be equipped with lateral cables to shift foils 

above the site, whenever visits are prevented by the weather. Three typologies of 

adapted footbridges are introduced. For each type, requirements of strength, stability, 

human induced vibration and effects of wind, including vortex are being verified. In 

some cases vortex shedding seems the most critical condition, albeit simple adequate 

systems can be installed for mitigation. 

 

Key words: Footbridge, covering, historic site, structural slenderness, analysis. 

 

 

1. Introduction – Covering of historic sites  

On one hand, historic sites should be accessible to the broad public, allowing displaying 

the cultural heritage and thus improving social interest. On the other hand, important remains 

should be protected from human influence as well as from environmental impact [1]. For this, 

light covers of various types have been developed. A discussion was raised whether these 

covers may not be harmful in certain ways, for instance the existence of unwanted shadows, 

insufficient ventilation or increase of humidity. In addition, the cover may result in harming 

the authentic character of the site. Preservation and authenticity have gained importance as 

ICOMOS [2] has set up guidelines and is promoting a shift towards the sustainable long-term 

approach. However, the focus still is on protection and does not consider any possibility for 

the public to walk on top of the site. The latter would provide both : allow the public to see 

remains albeit from a bird’s eye position and protect the site from environmental and human 

impact. 

The idea of creating elevated walkways for visitors certainly is not original and has been 

applied in the Acropolis museum, at a Roman villa in Sicily and recently at the Kipdorp site 

above 16
th

 century fortifications of the city walls [3]. 

Hence, this research concentrates on the development of walkable covers and tries to 

develop those for typical situations. Obviously, each situation may require an individual 
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approach. Nevertheless, proposals for typical conditions may inspire particular projects and 

perhaps result in an alternative way of historic site tourism.  

 

2. Requirements for walkable covers 

Obviously, a walkable cover necessarily means to guide the people along a well-defined 

path. Thus, the cover does not encompass the whole area of the site and needs to be a 

footbridge. Should the whole area be covered, visitors will be unable to see anything of the 

remains. There should be no contradiction with the requirement to be able to shelter the whole 

area, since the footbridge may be equipped with cables running from its edges to the 

perimeter of the site and foils could be drawing between both. Hence, the cover becomes 

essentially a footbridge. 

According to the code [4], large footbridges should be designed for a vertical load of 2.5 

kN/m² and possibly a service vehicle of 80 kN. As the number of visitors should be limited, a 

vertical load of 1.5 kN/m², which applies to rural walkways, has been considered and the 

service vehicle has been reduced to 3 kN. Wherever people can assemble, like at a central 

viewpoint, the design load has been increased to 2.5 kN/m², which corresponds to half of a 

normal crowd load. People in charge of exploiting the site should carefully oversee the 

limitation to these conditions, which are a very realistic assumption. In addition to this wind 

load has to be considered as well as vibrations and comfort conditions for the public. 

The horizontal clearance of the footbridge should be at least 2 m, allowing easy passage 

for visitors, the slope being limited to 1/12 for access by wheelchair users. In addition, larger 

spaces should be present at preferred locations. Another important requirement is to consider 

a horizontal load if 1 kN, caused by people leaning on railings, which often occurs on 

panoramic viewpoints. This load also produces a torque of 1.1 kNm, since the railing should 

be 1.1 m high.  

 

4. Reference cases 

A large survey of the existing archaeological and historic sites was conducted This 

enabled to distinguish between smaller sites of about 50*50 m and larger sites of 200*200 m. 

Some of these are more circular whereas others are approximately square. Most sites are at 

ground level, others having a higher object, like a tower or higher part of the remains. In most 

cases intermediate supports would absolutely disturb the site. These data have been 

summarized in Table 1 of the reference cases under consideration. 

 

Table 1. Levels of vibration 

Nr Form Dimensions Level Supports ? 

1 Circular 200 m diameter Remains at ground level No 

2 Square 200 * 200 m Remains ground level 1 higher No 

3 Square 50*50 m 10 m above ground level allowed 

 

Obviously, some sites may be underground or be larger than the dimensions of Table 1, 

and be located below the ground surface. However, the research had to be limited. Aesthetics 

will be an important requirement, although the structure should not be a monument or eye-

catcher itself, since attention of the people should keep concentrated on the remains. Visitors 

should be able to interpret the site and understand what it stands for. The design has therefore 

been kept simple and straightforward. Most elements of the footbridges are circular tubes. 

This is inspired by the fact that tubes provide a dynamic aspect to longer structures and 

produce soft shade  
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5. Proposed designs 

 

5.1. Straight passage 

This concept would apply to a rather large circular site of 200 m diameter, the site not 

having any elevated parts. To cover the whole area, a straight arch footbridge is proposed, 

containing a central wider part for agreeable oversight and panoramic view. Both entrances 

are also wider and invite visitors to start their tour. The model can be seen in Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 : Straight passage (top seen from above- bottom seen from below) 

 

The cross-section consists of 2 lateral tubes (1100*80mm) and 2 lower tubes 

(1300*80mm). The upper tubes show a tendency to buckling, the lowest modes corresponding 

to a single and 2-wave lateral pattern. The steel grade was increased to S 460 for tackling this 

problem. The final design shows a unity check of 0.97 and satisfies all requirements. 

Concerning the effect of people walking on the footbridge, some natural frequencies are 

within the critical domain of 1.25 to 2.3 Hz for vertical vibration and 0.50 to 1.20 Hz for 

lateral movement. Hence, the accelerations have been determined according to [5]. These 

values should not exceed 0.5 m/s² for vertical – and 0.1 m/s² for horizontal vibration. These 

requirements certainly are satisfied, since vertical accelerations are limited to 0.0035 m/s² and 

horizontal ones to 0.0069 m/s². Dynamic effects due to wind are equally excluded, since the 

critical wind velocity is out of the range of wind, as the Strouhal number equals 0.174. Rain-

wind induced vibrations are sheltered, since the Scruton number equals 94, which exceeds the 

critical lower boundary of 20. 

This design is light and allows a complete glass floor for maximum transparency. The 

arch springs are at ground level, just outside the site and allow limiting the slope of the 

entrance. It might be considered to include an elevator for wheel chair users in the abutments. 

The straight passage is a simple structure and does not conflict with more important objects as 

historic remains. 

5.2. Tripod typology 

This typology would be adequate to cover a rectangular area that may include a higher 

object, for instance a tower or series of remaining columns. Two legs of the tripod would 
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surround the freestanding higher object. The structure is more complicated and covers a larger 

area. The general layout is similar to the straight passage, since wider entrance is provided at 

each leg and a central viewpoint is located at the highest central area. The 3 legs together 

constitute an arch, although the transfer of the arch compression force is disturbed due to the 

angular rotation of the arch branches. Fig. 2 shows views from above and from below of the 

tripod alternative. The top view, also shows the subjacent site area and the location of the 

higher object. 

 

Fig. 2 : Tripod alternative view from above (top) and from below (bottom) 

 

Initially, the objective was to have a circular hole at the centre of the tripod. However, 

due to the deviation of the thrust force, the ring had to be reinforced heavily and the 

horizontally curved tubes would be exposed to heavy bending as well as buckling. As a 

consequence, the central area has to be closed completely with hollow core steel plate. The 

latter also enables to redistribute compression force from the inside tubular members towards 

the opposite direction. The lowest stability modes relate to buckling of this connection plate. 

The dimensions of the tubes are similar to those of the straight passage and the unity 

check renders a maximum value of 0.97. As can be expected, the fundamental frequency is 

higher than for the previous typology and reaches 0.64 Hz for rotational vibration. The 

acceleration of the structure equals 0.00082 m/s² and is acceptable. 

However, the wind loads can have a negative effect on this structure, since the critical 

wind speed equals 19 m/s² and the Scruton number equals 16.12 Hz. This means that vortex 

and rain-wind induced vibration is not excluded. Since this vibration is essentially torsional, it 

may effectively be eliminated by the simple solution of sealed TLCD (sealed tuned liquid 

column dampers) [6]. The latter is a simple device, which can be fabricated by any 

constructor and is less costly than tuned mass dampers.  
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This design is more imposing and eye-catching than the straight passage and prevents 

the incidence of light at the central area, the glass floor being limited to the three legs of the 

tripod. Again, the arch springs are at ground level, just outside the site and allow limiting the 

slope of the entrance. This is a more complex structure and may conflict with more important 

objects as historic remains, although it allows to approach the elevated object more 

efficiently. 

 

5.3. Ring 

The idea of this typology is to allow elevated view from the perimeter of a smaller site, 

containing an elevated part and to walk completely around all remains. Visitors are able to 

physically approach each part to a maximum distance of half the ring diameter. A circular 

footbridge of approximately 250° is built around the perimeter, both ends being at ground 

level. This alternative approaches most the existing walkways that may be found in certain 

museums. Unfortunately, the ring needs to be supported by at least 2 intermediate columns, 

which have been designed as V-shaped tubular piers. The general layout is seen in Fig. 3. 

 

 
Fig. 3 : general layout of typology Ring 

 

The system of tubes is much lighter than with the previous typologies. The lower tube is 

limited to CHS 500/12 whereas the upper edge members correspond to CHS 480/12. 

Obviously, this results from the smaller scale of the structure. In addition, the supports can be 

of the type CHS 480/10, the thickness being close to the limit for local crippling. Clearly, the 

largest span sections are subjected to large torsion and the critical buckling modes originate 

from the combined effect of torsion and bending, as can be seen in Fig. 4.  

Fig. 4 : Fundamental stability modes of Ring 

 

Since these elements are the lightest, the unity check for the columns is the most critical 

and reaches 0.99. The lateral edge tubes show a unity check of 0.86. Should a plated 

connection of the lateral tubes, the lower one and the web tubes be created, the stability 

modes would certainly render higher critical load, thus seriously improving the buckling load. 

However, this would decrease the degree of transparency of the tubular structure and its 

overall quality. 
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The natural frequencies vary from 1.48 Hz to 6.64 Hz and are at the edge of the critical 

range. The second vibration mode corresponds to the vertical deformation and results in 0.13 

m/s² acceleration, which is considerably larger than for the other typologies, due to the lighter 

mass of the structure. The critical wind speed equals 16.21 m/s and wind may certainly 

generate vortex and rain-wind induced vibration, since the Scruton number equals 18.9. As 

the vortex originates from torsional movement, sealed TLCD-dampers can easily prevent this 

type of vibration. 

The alternative without intermediate supports has also been considered. Torsional effect 

and the cantilevering character of the structure introduce massive, stability problems. The 

typology becomes unrealistic, since the size of the tubular elements should be tripled at least. 

 

Conclusion 

Three typologies of footbridges above reference types of historic sites have been 

developed. These walkable covers can provide safe and comfortable passage for visitors and 

provide sufficient visibility of remains, without interfering with the authentic character of the 

site. Each of these typologies has been verified regarding strength, including stability 

conditions, human induced vibration, critical wind speed and vortex shedding. For all types, 

the latter phenomenon seems the most critical, mitigation being provided in an easy manner 

by equipping the structure with sealed tuned liquid column dampers. 
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Abstract: The study of sustainable behavior of discrete domes is inseparable part of 

their analysis and design. The main factors influencing sustainable behavior are: 

morphology of the grid configuration, geometry and material characteristics of 

structural elements, type of joint connections and the type of supporting. On this basis, 

representative of discrete spherical dome for structural analysis is selected. The 

numerical solution is performed with software based on the Finite Element Method. To 

determine the critical value of the parameter of loading have been used step-load 

increase with successive approximations to find the boundary equilibrium of the system. 

The study was conducted in terms of geometric nonlinearity reported with P- effect. 

 

Key words: mechanisms of destruction, stability, geometric nonlinearity (Р- effect) 

 

 

1. Теоретечна обосновка 

Изследването на устойчивото поведение на прътовите куполи е неизменна част от 

тяхното проектиране, изчисляване и оразмеряване. Осигуряването на тяхната 

стабилност и надеждност води до провеждане на многобройни изследвания и 

експериментални изпитвания от учени по цял свят. Причина за това е големият брой 

случаи на разрушени прътови куполи, вследствие на загуба на устойчивост от товар 

значително по-малък от критичния за системата. В [8] и [9] Gioncu описва подробно 

състоянието на проблемите при изследване на стабилитетното поведение на 

еднослойни решетъчни куполи. Някои важни изследвания в тази област са направени 

от Sumec [10]. Широкото използване на дискретни изчислителни модели за 
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 Анита Хандрулева, доц. д-р инж., ВСУ "Любен Каравелов”, 1373 София, ул. "Суходолска"№175, 
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изчисляване на равнинни и пространствени конструкции е тясно свързано с  бурното 

развитие на ефективни софтуерни програми. Gioncu посочва четири основни фактора, 

който имат особено важно значение върху стабилитетното поведение: 

 формата на мрежестата черупка; 

 конструктивното композиране на мрежестата структура: триъгълна или 

четириъгълна; 

 геометрични и физични характеристики на отделния конструктивен елемент; 

 категория на възловото съединение: заваряемо, болтово или специално 

механично съединение. 

Основната задача при стабилитетно изследване на прътови куполи е определяне на 

критичният параметър на натоварване, за чието решение се използват трите теории за 

равновесните състояния, подробно разгледани в [1]: 

1) теория от първи род: уравненията за изследване на устойчивостта се записват 

върху недеформирана схема на системата (хомогенна система). 

2) теория от втори род: уравненията за изследване на устойчивостта се записват 

върху деформирана схема на системата, но преместванията са малки в сравнение с 

размерите на системата. 

3) теория от трети род: уравненията за изследване на устойчивостта се записват 

върху реалната деформирана схема на системата при всякаква големина на 

преместванията. 

По теория от І род загубата на устойчивост е съпроводена с бифуркация на 

равновесните форми, а съответният критичен товар в чуждестранната литература е 

известен като “бифуркационен”. По теория от ІІ и ІІІ род критичния товар се определя 

от граничната точка, при която коравината на системата се е изчерпила, т.е. равна на 

нула. При тях е възможно да се проследи предкритичното поведение, но единствено 

теорията от ІІІ род дава представа за следкритичното поведение на системата. 

Изчисляване на устойчивост на строителни конструкции по МКЕ е подробно 

разгледано в [2], [5] и [6]. Характерна особеност при изчисляването е добавянето на т.н. 

геометрична матрица на коравина, която отчита влиянието на нормалните сили върху 

общата коравина на системата. 

За изчисляване на критичното натоварване по теория от ІІ и ІІІ род е 

необходимо натоварването да се разглежда като процес и на всяка товарна стъпка 

равновесните условия се записват спрямо деформирано състояние на конструкцията.  

В [8] са илюстрирани и други итеративни методи предимно свързани със 

следкритичното поведение като: 

 Метод за контрол по преместванията (Displacement Control Method ), 

 Метод чрез дъговата дължина (Arc-Length Method) - Процесът на изследване 

на този метод е подробно показан в [11].  

В [8] Gioncu и Balut развиват тезата, че след определяне на бифукационния 

товар, изследването по теория от ІІ и ІІІ род е наложително, за да се уточни дали 

конструкцията е чувствителна от начални несъвършенства. 

Същите автори разглеждат няколко стъпки при изследване на устойчивост: 

 Определяне на кой вид нелинейност е необходимо да се използва: 

геометрическа нелинейност с еластичен анализ или геометрическа и физическа 

нелинейност с еласто-пластичен анализ; 

 Избор на физически модел: дискретна система или еквивалентен непрекъснат 

модел; 

 Избор на изчислителен модел и изчислителна процедура за нелинейното 

изследване за предкритично и следкритично поведение; 
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 Отчитане на факторите, влияещи върху носимоспособността: гъстота на 

структурната решетка, геометрични и механични отклонения, пластични 

деформации, коравина на възлите, разпределение на товарите. 

Gioncu в [8] и [9], след подробен анализ посочва основните неустойчиви форми 

при еднослойните решетъчни куполи както следва: 

1) Неустойчивост на прътов елемент - отделен елемент става неустойчив или е 

изключен от работа, но конструкцията продължава да работи. До голяма степен върху 

загубата на устойчивост на самия прът оказват влияние геометричните отклонения. Тук 

възниква следния въпрос: Да се отчита ли влиянието на този елемент върху 

поведението на конструкцията? Отговорът зависи от следкритичното поведение на 

елемента. В повечето случаи, всички елементи, свързани с неустойчивият елемент, 

оказват стабилизиращо действие върху него. От основно значение е да се осигури 

непрекъснатост от елементи, особено важни при поясни пръстени на куполи и 

надлъжни пръти при цилиндрични черупки. 

2) Локална (местна) загуба на устойчивост: 

а/ Недопустимо възлово отклонение на един възел или група възли – заключава 

се в продънване на даден възел при допустимо натоварване и голямо преместване от 

изходната повърхност към центъра на кривината, известно още като явлението 

“хлътване” при сферичните черупки. Това изисква изследване на следкритичното 

поведение на системата. Доста чуждестранни учени са на мнение, че това явление води 

до разрушение на конструкцията. „Хлътване” се наблюдава, когато един възел е 

значително по-натоварен в сравнение със съседните на него възли, или когато група 

възли са еднакво натоварени, но при един от тях се наблюдава значително отклонение 

от началната геометрия. В този случай се говори за чувствителност на конструкцията 

на възлови отклонения. 

б/ Недопустимо линейно възлово отклонение - наблюдава се когато всички 

възли по дадено направление (меридианно или паралелно) са значително по-натоварени 

от възли извън разглежданото направление. Това поведение е подобно на първото. 

в/ Обща неустойчивост - простира се върху голяма площ от структурата, 

включваща няколко елемента и възли. 

г/ Съчетана неустойчивост - среща се, когато стойността на критичния товар 

кореспондира на две отделни неустойчиви форми (обикновено на възлова и прътова 

неустойчивост). 

Като обща характерна особеност при еднослойните полегати решетъчни куполи 

е изразеното нелинейно поведение с прогресивно намаляваща коравина. 

Огромен е броят на учените от цял свят, занимаващи се с проблемите при 

прътовите куполи. До голяма степен основните насоки за тяхните изследвания са 

свързани със устойчивото поведение от статични и динамични товарни въздействия в 

условията на физическа и геометрична нелинейност. 

В [12] Morris показва, че следкритичното поведение дава информация за 

чувствителността от геометрични отклонения на системата. 

В [13] Ueki, Kato, Kubodera и Mukaiyama извършват параметрично изследване на 

стабилитетното поведение на еднослоен решетъчен купол. Моделират възловите 

съединения в краищата на елемента чрез осова и огъвна еластична пружина. Отчетена е 

геометричната нелинейност при начални възлови отклонения на купола. Авторите 

провеждат няколко изследвания при промяна на граничните условия, при три вида 

разпределение на външното натоварване и при различни стойности на пружинните 

константи. Към сравнителния анализ на резултатите, те добавят и ефекта от 

физическата нелинейност на материала.  
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В [11] Murakami и Heki дискутират върху устойчивостта на мрежест купол под 

действие на вертикално възлово натоварване. Критичните товари и съответните форми 

на загуба на устойчивост са определени с програма по МКЕ. Авторите провеждат 

изследвания върху три пропорционални сгъстявания на мрежата при три приети 

стройности на прътите с отчитане на геометричната нелинейност. 

В [15] Bori и Chiostrini изследват критичното и следкритичното поведение на 

полегат мрежест купол с радиус R=30m и Н=3m при начални отклонения в елементите. 

Те разработват числен метод, основан на основните зависимости в МКЕ, при който 

ефектът от тези отклонения е изразен чрез допълнителни (фиктивни) възлови сили. 

Авторите провеждат числено решение с отчитане на геометричната и физическа 

нелинейност при два случая на разпределение на геометрични отклонения на 

елементите в купола: симетрично и несиметрично. Те приемат, че величината на 

отклонението нараства пропорционално на инерционния радиус на елемента. 

В [10] Sumec изразява критичното натоварване за полегати мрежести куполи с 

аналогия на непрекъсната черупка. В зависимост от геометричните параметри и гъстота 

на мрежата, автора е разработил методика, в която с помощта на графики и аналитични 

изрази се определя критичното натоварване. Влиянието на начални отклонения се 

отразява чрез коректурни коефициенти, които се отчитат от графики. 

В [16] Holzer и Tissaoui провеждат числено решение по МКЕ за изследване на 

устойчивостта при три случая на натоварване от сняг. Резултатите показват, че 

критичният параметър при един от случаите на несиметрично разпределение на товара 

e много по-малък. 

Резултатите, които авторите обобщават, показват чувствителна разлика в 

поведението на куполите при линеен и нелинеен анализ, като граничният товар за 

купол с геометрични отклонения е доста по-малък от такъв с идеална геометрия. 

Моделът на възловото съединение също влияе върху поведението на системата. Така 

например в [17] Ikarashi и Kato провеждат изследвания за купол с три модела на 

възлово съединение: ставна, корава и поддаваема връзка. Резултатите от тяхното 

числено изследване при модел с поддаваема (частично корава) връзка между 

елементите и експериментални лабораторни изпитвания, показват много близки 

стойности. Аналогични изследвания са правени от редица учени. 

 

2. Изследване в гранично състояние на избран мрежест купол 

В тази статия е изследван представител на еднослойни дискретни сферични 

куполи в гранично състояние, виж фиг.1. Загубата на устойчивост на този купол е 

свързана със скрита форма на измятане на конструктивни елементи при достигане на 

критичната сила. Изследването в гранично състояние на решетката на този купол 

изисква да се отчетат следните особености в деформираното и напрегнато състояние: 

 Поради преобладаващите натискови усилия в прътите на купола и тяхната 

определяща роля за осигуряване на устойчивост и коравина, приемаме че механизмите 

на разрушение ще се получат от изключване от работа на най-напрегнатите натискови 

пръти. 

 Нецелесъобразно (практически невъзможно) е, поради големият брой пръти и 

възли, да се търсят независими механизми на разрушение при действие на 

параметрично нарастваща сила във всеки отделен възел, които да служат за получаване 

на съчетани механизми и съответно търсене на минимална стойност на критичния 

товарен параметър. 
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Фиг.1. Избран представител от дискретни сферични куполи 

 

Приети са следните фиксирани параметри: 

 диаметър на основата D=30m; 

 диаметър на ключовия пръстен dk =1,65m; 

 цикличен ъгъл при основата  = 15; 

 централен полуъгъл α = 50 и кореспондираща височина на купола H=7m; 

 брой на паралелите, разделящи меридианните линии (вътрешни пръстени) 

n=7; 

 корава връзка на елементите с опорния пръстен; 

 корава връзка между елементите от структурната решетка. 

За конструктивните елементите са приети напречни сечения от тръбни профили, 

а именно 83х4 с площ А=9,93сm
2
, инерционен момент I=77,64cm

4
 и инерционен 

радиус  

i=2, 8cm. Профилите са от стомана S235JRH по ЕN 10219-2 с изчислително 

съпротивление на стоманата Ry=235MPa. 

Спрямо дължините на прътите (Li) от решетката и тяхната стройност (i), за 

различните нива е определена граничната носимоспособност на натиск на елементите 

(Ncr,i), виж табл.1. 

 

Таблица 1. Гранична носимоспособност на натиск (Ncr,i) на елементите от решетката 

I ниво 283,45 119,9081

II ниво 270,55 126,7467

III ниво 257,48 133,9074

IV ниво 244,87 141,0374

V ниво 233,43 147,6940

VI ниво 223,93 153,3577

VII ниво 217,08 157,5181

VIII ниво 132,32 191,7595

Дължина на 

елемента, L i 

[cm]

Гранична 

носимоспособност на 

натиск, N cr,i  [kN]

Е
л
ем

ен
т
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Численото решение е проведено с програмен продукт, базиран на Метода на 

крайните елементи, като са разгледани различни случаи на локални и несиметрични 

натоварвания, съобразени с построени повърхнини на влияние, виж [7]. За определяне 

на критичната стойност на параметъра на натоварване е използвано стъпково 

нарастване на товара с последователни приближения, до намиране на гранично 

равновесно състояние на системата. При достигане на гранична носимоспособност на 

натиск на даден елемент се приема, че той излиза от работа и при следващия 

изчислителен етап приносът му не се отчита. Изследването е проведено в условията на 

геометрична нелинейност, отчетена с Р- ефекта, т.е. влияние на нормалните усилия 

върху коравината на системата, като се предполага, че преместванията нарастват след 

изключване на елементи от работа. Условията за равновесие се записват спрямо 

деформирано положение на структурата. 

 

3. Анализ на получените резултати 

 

3.1. І-ви случай на натоварване 

Поради изказаните съображения и в съответствие с построените повърхнини на 

влияние е приложено локално натоварване, съобразно с фиг.2, нарастващо от начална 

стойност q1=1kN/m2 с аналогична стъпка. 

   
Фиг.2. Локално разпределен товар I-ви случай 

 
Фиг.3. Брой и последователност на пръти, изчерпили своята носимоспособност при 

локално разпределен товар I-ви случай 
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При стойност на товара q8=8kN/m2 два пръта са загубили устойчивост и се 

изключват при следващия изчислителен етап. При запазено натоварване започва 

прогресивно изключване на осем пръта, след което излизат от строя последователно 

още 26, 26, 16, 2 и 2 пръта. Този процес е илюстриран на фиг.3. При достигнато 

натоварване q8=8kN/m2 от работа излизат общо 82 пръта, след което се получава 

локално разрушен участък. Деформираната схема на последен етап е илюстрирана на 

фиг.4. 

 
Фиг.4. Последен етап от последователното изключване на пръти и съответната му 

деформирана схема при локално разпределен товар I-ви случай 

 

3.2. ІI
-РИ

 СЛУЧАЙ НА НАТОВАРВАНЕ 

Във II-ри случай натоварването е приложено несиметрично в отношение 2:1 

спрямо една от осите (напр. oс Y) на купола, виж фиг.5. 

 
Фиг.5. Несиметричен разпределен товар II-ри случай 

 
Фиг.7. Брой и последователност на пръти, изчерпили своята носимоспособност при 

несиметричен разпределен товар II-ри случай 
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Характерно за случая е излизане от работа на голям брой пръти от първо ниво при 

граничен товар q4=4kN/m2. Първо загубват устойчивост прътите с номер “1”, което 

води до донатоварване на пръти “2”, които се изключват при следващия етап и това 

продължава докато конструкцията престане да изпълнява своето експлоатационно 

предназначение, виж фиг.6. Това своевременно води до претоварване на поредни групи 

елементи, нарастване на преместванията и разрушение на купола. Последният етап от 

изключване на пръти и съответната му деформирана схема е показан на фиг.7. 

Процесът на последователно излизане от строя на посочените пръти е прогресивен, 

наподобяващ “ефекта на доминото”. При достигнато натоварване от q4=4kN/m2 от 

работа излизат общо 54 пръта. 

 

Изводи 

Изследванията, проведени при отделни случая на натоварване, показват различни 

форми (механизми) на разрушение. Очевидно е, че най-неблагоприятният случай на 

натоварване е несиметричното му разположение върху купола. 

Граничният товар от симетричното локално разпределение (случай ІІI и ІV) има 

по-голяма стойност, което отразява значително по-голямата „симетрична” коравина в 

сравнение с поведението при несиметричното разположение на товара. При симетричен 

локален товар, излизат от работа натиснати елементи, непосредствено под приложения 

товар. Граничната стойност на товара намалява при несиметричното му разпределение 

върху по-голяма площ от купола, което води до излизане от работа на голям брой 

натиснати меридианни пръти в основата. Характерно за всички случаи на натоварване е 

“ефекта на доминото”, при който с достигане на граничния товар започва прогресивно 

излизане от работа на все повече пръти.  

От проведените изследвания за разгледаните случаи на натоварване на купола 

могат да се направят следните изводи: 

1) Характерна е еласто - пластична работа на куполите. 

2) При достигане на гранична стойност на натоварването е налице прогресивно 

разрушение. 

3) Граничният товар е най-малък при несиметрично натоварване. При локално 

натоварени участъци с малка площ се наблюдава локално разрушение при по-голяма 

стойност на граничното натоварване. С увеличаване на площта на натоварване, 

стойността на граничният товар намалява.  

4) Излизане от строя на пръти и последващо разрушение се наблюдава в зоната 

около локалното натоварване или натоварена зона от повърхнината на влияние, 

пораждаща екстремна стойност на усилията в пръти.  
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Abstract:   The report is dedicated to the assessment of seismic risk for the building 

stock of the city of Sevlievo. The assessment of seismic risk is based on procedures for 

integration of seismic hazard and seismic vulnerability of the bearing structures of the 

building stock. The building stock is divided into three main groups, taking into account 

the specificity of the building and the available information on the function and 

occupancy of the buildings. The seismic risk assessment is made for three scenarios 

corresponding to three levels of seismic excitation. On the basis of the collected 

information on the building stock and the analysis carried out, the assessment of direct 

damages and destruction was obtained. The distribution of the buildings, respectively 

by number and by area, at the different levels of damage is presented in graphical form. 

In assessing seismic risk, it is very important to know the distribution of unusable and 

demolished buildings. These data are detailed for the different groups of buildings. The 

assessment of economic losses as a result of direct physical damages and destruction of 

the building stock of Sevlievo was carried out on the basis of assumed costs of 

recovering 1 m2 of built-up area. Economic losses are calculated on the basis of the 

results obtained for damages and destruction in the three main groups of buildings. 

 

Key words: seismic vulnerability, building stock, identification, classification, 

construction systems, seismic risk 

 

 

1. Въведение  

Под сеизмичен риск се разбират вредите/повредите или загубите, които е 

вероятно да възникнат от излагането на опасност (хазарт) от земетресение. Обикновено 

загубите се измерват по отношение на очакваните жертви (смъртни случаи и 
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наранявания), директните икономически загуби, директните физически загуби (брой 

разрушени и повредени сгради) и косвени икономически и физически загуби. 

Основните фактори, които определят сеизмичния риск, са: ниво на сеизмичната 

опасност (сеизмичния хазарт), брой на хората и обектите (сграден фонд – частна и 

публична собственост, паметници на културата, инфраструктура, управление, функции 

на града и т.н.), изложени на тази опасност (фактор изложеност), и степен, до която 

хората и собствеността в този район са уязвими от нея (фактор уязвимост). 

 

Риск в даден район = сеизмичен хазарт Х изложеност Х уязвимост 

 

 
Фиг.1. Илюстрация на дефиницията за сеизмичен риск: Hazard: сеизмична 

опасност (хазарт); Exposure: изложеност; Vulnerability: уязвимост. 

 

Настоящето изследване се базира на „Методика за анализ, оценка и 

картографиране на сеизмичния риск на Република България“, разработената от НИГГГ-

БАН за МРРБ, одобрена от Министъра и имаща силата на нормативен документ [1].   

Оценката на уязвимостта е извършена на базата на Европейската макросеизмична 

скала  (EMS-98)  с използването на индекс на уязвимост и е детайлно описана в 

предишна работа на авторите [2].  

 

2. Оценка на директните повреди и разрушения на сградния фонд на гр. 

Севлиево 

Сградният фонд на гр. Севлиево е разделен на три основни групи, отчитайки 

спецификата на застрояването и наличната информация за функцията и обитаемостта 

на сградите: 

 Жилищни сгради; 

 Индустриални, стопански и административни сгради; 

 Специални сгради. 

Първата група включва жилищните сгради в различните части на града. Втората 

група включва всички индустриални сгради в промишлените зони, стопанските сгради 

и административните сгради в останалата част на града.  

Третата група условно е наречена „специални сгради“. Тя включва сгради с 

голяма концентрация на хора и такива, които са от особена важност при 

следземетръсна обстановка. В тази група попадат болници, училища, детски градини, 

спортна зала, културен дом, полиция и съд, пожарна безопасност, общината. 

Оценката на сеизмичния риск за град Севлиево е направена за три сценария, 

съответстващи на три нива на сеизмично въздействие: 

 Сеизмична интензивност 7 степен – ориентировъчна база за сравнително по-

слабо земетресение;  

 Сеизмична интензивност 7.5 степен – кореспондира на сеизмично въздействие с 

период на повторяемост 475 години; 
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 Сеизмична интензивност 8 степен – кореспондира на сеизмично въздействие с 

период на повторяемост 1000 години. 

На базата на събраната информация за сградния фонд и проведения анализ е 

получена оценката на директните повреди и разрушенията. Разпределението на 

сградите, съответно по брой и по РЗП (m
2
), в различните нива на повреди е дадено на 

фигури 2,3 и 4. 

 

 
 

Фиг.2. Разпределение на сградите по брой в различните нива на повреди при 

различни степени на сеизмично въздействие 

 

 
 

Фиг.3. Разпределение на сградите по РЗП (m
2
) в различните нива на повреди при 

различни степени на сеизмично въздействие 

 
 

Фиг.4. Разпределение на сградите по РЗП (в %) в различните нива на повреди при 

различни степени на сеизмично въздействие 

 

При интензивност  I=7.5 (сеизмично въздействие с период на повторяемост 475 

год.) 49% от застроената площ на сградите е без повреди, 31% е с леки повреди и 14% - 

със средни повреди. Високите нива на повреди са със сравнително малък принос – 5% 

за тежки и 1.3% за много тежки повреди.  Площта на разрушените сгради е минимална 

– 0.2%.  
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При интензивност I=8 (сеизмично въздействие с период на повторяемост 1000 

год.) процентът на площите без повреди намалява за сметка на тези с повреди, като 

увеличението е по-съществено при високите нива – тежки и много тежки повреди. 

Площта на разрушените сгради се увеличава двойно. 

При оценката на сеизмичния риск е много важно да се знае разпределението на 

неизползваемите и разрушените сгради. В Tабл. 1  са систематизирани получените 

резултати. Тези обобщени резултати са детайлирани за съответните групи сгради – 

жилищни, индустриални и административни и специални – Табл. 2 до Табл. 5. 

Броят на неизползваемите сгради варира от 373 до 1203 за трите сценария, а 

разгънатата застроена площ РЗП (m
2
) от 26782 до 101814 м

2
. Болшинството от 

засегнатите сгради са жилищни, техният брой е в пъти по-голям от броя на останалите 

сгради. Броят на неизползваемите специални сгради е минимален и варира от 2 до 10 за 

трите сценария.  

Броят на разрушените сгради варира от 13 до 135 за трите сценария, а разгънатата 

застроена площ РЗП (m
2
) от 507 до 6800 m

2
. Болшинството от засегнатите сгради са 

отново жилищни, а броят и квадратурата на индустриалните и административни сгради 

са минимални. Като особено благоприятен резултат трябва да се изтъкне факта, че няма 

разрушени специални сгради. 

 

Таблица 1. Разпределение на неизползваемите и разрушените сгради 

Интензивност 

(степени) 

Неизползваеми 

сгради (бр.) 

Разрушени 

сгради (бр.) 

Неизползваеми 

сгради РЗП 

(m2) 

Разрушени 

сгради РЗП 

(m2) 

7 373 13 26782 507 

7.5 765 74 61340 3653 

8 1203 135 101814 6800 

 

Таблица 2. Неизползваеми сгради (по брой) 

Интензивност Жилищни 

сгради 

Индустриални и 

административни 

Специални 

сгради 

Общо 

7 326 45 2 373 

7,5 638 121 6 765 

8 996 197 10 1203 

 

Таблица 3. Неизползваеми сгради – по РЗП (m
2
) 

Интензивност Жилищни 

сгради 

Индустриални и 

административни 

Специални 

сгради 

Общо 

7 20852 5142 788 26782 

7,5 41479 16974 2887 61340 

8 68023 28805 4986 101814 

 

Получените резултати недвусмислено показват, че жилищните сгради са най-

уязвими и при сеизмично въздействие ще получат по-големи разрушения в сравнение с 

другите две групи сгради. Този факт е важен и трябва да се отчита при планиране на 

необходимите ресурси (строителни материали и работна сила) за възстановяване на 

пострадалия сграден фонд. 
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Таблица 4. Разрушени сгради – по брой 

Интензивност Жилищни 

сгради 

Индустриални и 

административни 

Специални 

сгради 

Общо 

7 13 - - 13 

7,5 65 9 - 74 

8 119 16 - 135 

 

Таблица 5. Разрушени сгради – по РЗП (m
2
) 

Интензивност Жилищни 

сгради 

Индустриални и 

административни 

Специални 

сгради 

Общо 

7 507 - - 507 

7,5 2881 772 - 3653 

8 5340 1460 - 6800 

 

Фигури 5 и 6 илюстрират разпределението на повредите и разрушенията. 

Болшинството от засегнатите сгради се намират в старата част на града, аналогично на 

разпределението на уязвимостта на сградния фонд. 

 

  
 

Фиг.5. Разпределение на сградите с 

тежки повреди – сценарий 2 (I=7,5) 

 

Фиг.6. Разпределение на разрушените 

сгради – сценарий 3 (I=8) 

 

3. Оценка на икономическите загуби вследствие на директните физически 

повреди и разрушения на сградния фонд на гр. Севлиево 

Оценката на икономическите загуби вследствие на директните физически повреди 

и разрушения на сградния фонд на гр. Севлиево е извършена на база възприети разходи 

за възстановяване на  1 m
2  

застроена площ. 

Икономическите загуби са изчислени въз основа на получените резултати за 

повредите и разрушенията при трите основни групи сгради. Резултатите са обобщени в 

Табл. 6. Сумарните загуби за трите сценария варират от 31 до 77 млн. лв. Сравняването 
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на резултатите за отделните групи показва най-голям дял на сградите от първа група 

(жилищни) – от 23 млн. лв за сценарий 1 до 49 млн. лв. за сценарий 3. Загубите при 

втора група сгради (индустриални и административни) са приблизително два пъти по-

малки от тези за първа група. Загубите при трета група (специални сгради) са 

значително по-малки, което е благоприятно от гледна точка на тяхната важност, 

непосредствено след земетресение. Посочените суми могат да се използват при 

разработване на плановете за реакция при бедствия и планиране на нуждата от 

финансов ресурс за възстановяване на сградния фонд. 

 

Таблица 6.  Икономически загуби (хил. лв.) вследствие на директните физически 

повреди и разрушения на сградния фонд 

Интензивност Жилищни 

сгради 

Индустриални и 

административни 

Специални 

сгради 

Общо 

7 23180 6735 1115 31030 

7,5 32466 22242 2587 57295 

8 49574 23618 4059 77251 

 

Заключение 

Оценката на сеизмичния риск се основава на процедури на интегриране на 

сеизмичния хазарт (сеизмичната опасност) със сеизмичната уязвимост на строителните 

конструкции на сградния фонд. Извършена е детайлна количествена оценка на 

сеизмичния риск във вид на загуби - директните повреди и разрушения на сградния 

фонд на град Севлиево и оценка на икономическите загуби вследствие на тях. 

На базата на събраната информация за сградния фонд и проведения анализ е 

получена оценката на директните повреди и разрушенията. Разпределението на 

сградите, съответно по брой и по РЗП (м
2
), в различните нива на повреди, е представено 

графично. 

При оценката на сеизмичния риск е много важно да се знае разпределението на 

неизползваемите и разрушени сгради. Тези данни са детайлирани за съответните групи 

сгради. Получените резултати недвусмислено показват, че жилищните сгради са най-

уязвими и при сеизмично въздействие ще получат по-големи разрушения в сравнение с 

другите две групи сгради. Този факт е важен и трябва да се отчита при планиране на 

необходимите ресурси (строителни материали и работна сила) за възстановяване на 

пострадалия сграден фонд. 
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DYNAMIC LOADS 
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Abstract: To study the response of a RC beam subjected to impulse impact loads is 

based computational model. Static and dynamic analysis of the computational model 

was performed using a software based on the Finite Element Method. Two numerical 

models have been builded for static analysis. In the first model, the concrete modelled 

with a linear - elastic material model and the reinforcement as deformable bars. In the 

second model, the concrete modelled using a material model of Willam and Warnke, 

and the reinforcement as deformable bars. For dynamic analysis, concrete modelled as 

a linear - elastic material and reinforcement as deformed bars. The dynamic time-

history analysis used to determine the dynamic response of the RC beam  under the 

action of time variables. This type of analysis used to determine time-varying 

displacements, stresses, and internal forces caused by a combination of static and 

dynamic (impulse and harmonic) loads. A dynamic time-history analysis used to study 

the dynamic response to time-varying loads. The time-determined displacements, 

deformations, stresses and internal forces give the behaviour and reaction of the 

structure at any time in the studied interval. 

 

Key words: RC beam, dynamic analysis, impulse load 

 

 

1. Въведение   

Изследвано е реагирането на стоманобетонна греда със статическа схема проста 

греда от импулсно въздействие. Такива въздействия върху конструктивните елементи 

са удари, взрив и др.  За изследване на динамичното реагиране на структурата под 
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въздействието на променливи във времето товари е използван Transient или Time-

history анализ. Този вид анализ се прилага за определяне на зависими от времето 

премествания, деформации, напрежения и усилия. Този метод ни дава поведението и 

реагирането на изследвания елемент или конструкция във всеки един момент от време. 

Основава се на директно интегриране на уравненията на движение на точките от 

конструкцията [1]. 

Основните зависимости за цялата система в Метода на крайните елементи при 

задачи за изследване на динамичното реагиране на структурите имат вида (1): 

 

(1) [ ]{ ̈}  [ ]{ ̇}  [ ]{ }  {    }                                                                                 
 

За всеки конкретен случай на анализ е необходимо известно прецизиране на 

входните параметри, с цел точност на резултатите и в същото време сигурност при 

решението. Важни са приеманията и опростяващите предпоставки, както и вида 

изчислителна процедура.[9] 

 

Импулсно въздействие 

При въздействие на сила за кратък, но ограничен интервал от време, говорим за 

импулсна сила. На фиг. (3) е показана сила с магнитуд F, действаща във времевия 

интервал с продължителност Δt. Силата F запазва стойността си постоянна за времевия 

интервал Δt, след което се анулира. 

 

2. Изчислителен модел 

За изследване на напрегнато и деформирано състояние на стоманобетонна греда 

при динамични импулсни въздействия е изграден изчислителен модел в програмен 

продукт ANSYS (Фиг. 1). Гредата е дискретизирана с краен елемент SOLID65, 

армировъчната стомана е дискретизирана с краен елемент BEAM188  (Фиг. 1), като е 

моделирана и тяхната съвместна работа. 

 

2.1. Статичен анализ. Линейно-еластичен материален модел на бетона. 

Материалните модели на бетона и армировката са съгласно ЕВРОКОД 2. [4] 

Бетонът и армировъчната стомана са моделирани с линейно – еластични 

материални модели с характеристиките дадени в Таблица 1 и Таблица 2.  

 

Таблица 1.  Характеристики на бетона 

Материален модел за бетона С20/25 

Линейно изотропен 

Модул на еластичност Еc=3x10
7
 kN/ m

2
 

Коефициент на Поасон ν=0,2 

 

Таблица 2. Характеристики на армировката 

Модел на армировъчна стомана В500  

Линейно изотропен 

Модул на еластичност Еs=2x10
8
 kN/ m

2
 

Коефициент на Поасон ν=0,3 

Бетонът и армировъчната стомана са моделирани с линейно – еластични 

материални модели с характеристиките дадени в Таблица 1 и Таблица 2.  
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а)  б)  

Фиг. 1. a) Статическа схема и товарен печат б) Разположение на армировъчните пръти 

 

2.2. Статичен анализ. Нелинейно пластичен материален модел на бетона. 

Вторият изчислителен модел е изграден с материалните характеристики на бетона 

дадени в Таблица 3. Товарният печат е в средната третина на гредата и е с размери 

1,00/0,25 m. Приложено е стъпково натоварване, започващо от 40 kN/m
2
 със стъпка 40 

kN/m
2
 . Изчислителните константи на бетона за материалния модел на Willam and 

Warnke’s [5] в програмен продукт ANSYS са дадени в Таблица 3.   

 

Таблица 3. Нелинейно пластичен материален модел на бетона в опънната зона 
1. Коефициент на пренасяне на срязване при отваряне на пукнатина (βt) 0,2 

2. Коефициент на пренасяне на срязване при затваряне на пукнатина (βc) 0,9 

3. Осово опънно напрежение при напукване (fr) 2800 kN/m
2
 

4. Осово напрежение при разрушаване (fc) -1 

 

2.3. Динамичен анализ. Импулсно въздействие. 

Приложена е импулсно въздействие върху товарен печат в средната третина на 

гредата с размери 1,00/0,25 m. Импулсната сила е с магнитуд 132 kN/m
2
. Бетонът и 

армировъчната стомана са моделирани с линейно – еластични материални модели с 

характеристиките дадени в Таблица 1 и Таблица 2. Представени са пет товарни 

състояния, съгласно Таблица 4. 

 

Фиг. 2. Импулсно въздействие, приложено върху товарния печат 

Таблица 4. Импулсни товарни състояния 

№ Магнитуд на 

натоварването,kN/m
2 

Продължителност 

натоварване Δt, s 

Продължителност 

разтоварванеt, s 

1 q=132 0,02s 2,00 s 

2 q=132 0,04s 2,00 s 

3 q=132 0,05s 2,00 s 

4 q=132 0,10s 2,00 s 

5 q=132  0,20s 2,00 s 

2N14 

2N8 

2N8/18,75 cm 

Товарен печат 

l=1,00 m 
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3. Резултати  

 

3.1. Статичен анализ 

На фиг. 3 a) е показано разпределение на преместванията uy а на фиг. 3 б) – 

разпределение на нормалните напрежения σx при натоварване 132 kN/m
2 

(R=33 kN). 

Резултатите от статичния анализ във възел №973, намиращ се в средата на гредата на 

разстояние 1,5 m от опорите и на разстояние от 0,15 m от ръба на гредата.  

 

3.1.1. Линейно-еластичен материален модел 

 

а)   б) 

Фиг. 3. a) Разпределение на преместванията uy , б) Разпределение на нормалните 

напрежения σx в гредата, q=132 kN/m
2 

3.1.2. Нелинейно пластичен материален модел на бетона. 

 

 
Фиг. 4. Образуване на пукнатини при натоварване от q=132 kN/m

2 

 

 

Таблица 5. Резултати от статичния анализ за възел № 973 q=132 kN/m
2
. 

Параметър Линейно-

еластичен 

материален модел 

q=132 kN/m
2
 

Нелинейно 

пластичен 

материален модел 

q=132 kN/m
2
 

Нелинейно 

пластичен 

материален модел 

q>132 kN/m
2
 

|uy|  0,000441525 m 0,00441943 m 0,00160113 m 

σx  2923,63 kN/m
2
 2926,40 kN/m

2
 -15,7659 kN/m

2
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Фиг. 5. Нелинеен статичен анализ. Зависимостта преместване uy – натоварване във 

възел 973. 

3.2. Модален анализ 
В таблица 6 са дадени собствените честоти от модалния анализ.  

Таблица 6. Резултати от модалния анализ  

Форма Честота, s
-1

 

1 21,9350 

2 38,0220 

3 53,6301 

 

3.2. Динамичен анализ. Импулсно въздействие. 

На фиг. 6 е показано изменението на преместването uy на възел 973във времето, 

при продължителност на действие на импулсната сила: Δt=0,02s, Δt=0,04 s, Δt=0,05 s, 

Δt=0,10 s и Δt=0,20. Бетонът и армировката са с материални характеристики съгласно 

Таблица 1 и Таблица 2.  
 

а)  б) в) 
 

 г)    д) 

Фиг. 6. Зависимостта преместване uy – време t във възел 973, q=132 kN/m
2
  

a) Δt=0,02s; б)Δt=0,04 s; в)Δt=0,05; г)Δt=0,10 s; д)Δt=0,20 s, t=2,00s 

 
Фиг. 7. Зависимостта “uy - Δt ” във възел 973, q=132 kN/m

2
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Таблица 7. Резултати за преместванията и нормалните напрежения във възел №973: 

статичен и динамичен анализ  

 

Изводи 

Нормалните напрежения при импулсно натоварване значително надвишават 

стойностите получени от статичния анализ - от 54 до 87% , а стойностите на 

преместванията получени от динамичния анализ надвишават стойността на получените 

от статичния анализ с 68 до 89% в зависимост от продължителността на действие на 

импулсната сила - Таблица 7.  

Следва изводът, че умножавайки стойностите на преместванията /респективно 

напрежения и деформации/ коефициент равен на 1,9 ще получим стойностите на 

преместванията от импулсно въздействие 

Методът на крайните елементи дава големи възможности за изследване и 

проучване на реагирането както на конструкцията, така и на конструктивните 

елементите и възли на статични и динамични въздействия, като се вземат предвид 

физическата и геометричната нелинейност при извършване на изчисленията. 

Резултатите, получени от тези модели на изчисление, са много близки до 

действителното поведение на изследваните конструкции и конструктивни елементи и 

възли. 
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Величина Статичен анализ, 

линейно-

еластичен модел 

Динамичен анализ. Импулсно въздействие. 

Δt=0,02s Δt=0,04s Δt=0,05s Δt=0,10s Δt=0,20s 

max. |  |x10
-4

, m 4,41525 7,41466 8,37947 8,26453 8,34193 8,10049 

Разлика спрямо 

статичния анализ 

- 67,93% 89,78% 87,18% 89,05% 83,47% 

max σy, kN/m
2
 2923,63 4504,99 5406,06 5305,07 5445,93 5284,76 

Разлика спрямо 

статичния анализ 

- 54,12% 84,91% 81,45% 86,27% 80,76% 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОВИСВАНЕТО И ОГЪВАНЕТО НА ГРЕДА ВЪРХУ 

ЕЛАСТИЧНА ОСНОВА 
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Катедра Техническа механика, Минно-Геоложки Университет „Св. Ив. Рилски”, 1700 
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INVESTIGATION OF THE SUSPENSION AND BENDING OF THE BEAM ON AN 

ELASTIC BASISE  

 

Ivanova Маlina  

 

Dept. of Mechanics, University of Mining and Geology “ St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia 

 

Abstract: The article is devoted to the study of sagging and bending of a beam lying along its 

entire length on an elastic base and loaded with concentrated force in the middle. The vertical 

displacement and bending moments at different beam lengths are calculated. For this 

purpose, linear differential equations of the 4th order are solved. The obtained results would 

be used in the design of new or for prevention and maintenance of existing structures. 

Key words: elastic base, sagging / vertical displacement, bending moment, elastic line 

 

1. Въведение 

 

Изискванията за непрекъснато подобряване на методите на изследване поставя 

пред изследователите на тези процеси нови задачи. Те предполагат едно по-добро 

изучаване на законите на механиката в зависимост от приетия модел с цел 

приближаване на реалното поведение на материалите.  

Необходимостта от решаване на този сложен проблем доведе до увеличаване на 

броя на научните изследвания, свързани с провисването и огъването на греди върху 

еластична основа. Затова в работата се цели да се получат аналитичните изрази на 

зависимостта на провисването и огъването като функция на дължината на греда върху 

еластична основа.  

Функциите на провисването и огъването могат да се получат чрез числените 

методи, които се основават на вариационното смятане. Най-близък до тях е методът на 

крайните елементи (МКЕ). Основната идея на метода се състои в това, че 

непрекъснатото провисване и огъване може да се апроксимира с дискретен модел.   

Търсената функция във възлите на краен брой елементи се определя от 

условието за екстремум на определен функционал, свързан с физическата същност на 

задачата. Чрез тази дискретизация задачата се свежда до решаване на системи 

                                                           
1
Малина Иванова, гл.ас. д-р, ТМ, МГУ „Св. Иван Рилски”, 1700 София,(malina_vatz@abv.bg) 
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алгебрични уравнения относно възловите стойности на провисването и огъването. 

Методът позволява без затруднение да се използва съсредоточено натоварване.  

 Съществуват редица източници с описание на основните зависимости на метода. 

В тях са дадени често срещани равнинни елементи (триъгълник, правоъгълник). За тях 

векторът на провисването се интерполира с полином. За елементи с три или четири 

възела са получени матриците на коравините, на еластичността, на деформациите и на 

напреженията [1, 2, 3]. В тези източници са публикувани програми на различни 

програмни езици. В някои от тях има  

програми за автоматично генериране на мрежите от елементи [4, 5]. 

 

2. Постановка на задачата  

 

 Разглежда се греда, лежаща по цялата си дължина върху еластична основа, 

натоварена със съсредоточена сила в средата. Под действие на тази сила гредата се 

огъва и упражнява натиск върху еластична основа. В следствие на това, точките от оста 

на гредата претърпяват вертикални премествания. Предположението, че елементарната 

реакция в дадена точка е пропорционална на нейното провисване, води до практически 

резултати, напр. при железопътните релси, при фундаментите и др. [6].  

Съгласно хипотезата на Винклер-Цимерман реакцията на еластичната основа в 

дадена точка е пропорционална на провисването W на гредата в тази точка и не зависи 

от провисването  на съседните точки [7]. 

Гредата на еластична основа е статично неопределима, тъй като условията за 

равновесие не дават възможност за определяне на опорните реакции, а от там и 

огъващите моменти. Ето защо първо се определя  еластичната линия W= W(x), а след 

това се пресмятат вътрешните усилия. 

 Диференциалното уравнение на еластичната линия на гредата има вида [7]: 

 

(2.1)        ,  

където к е коефициент на еластичната основа [сила/дължина
2
]  

или: 

(2.2)         ,  

където     

 – интензитет на външното натоварване на гредата. В случая , защото 

гредата е натоварена само със съсредоточена сила в средата. 

 – коравина на гредата. 

Диференциалното уравнение (2.2)  е линейно от четвърти ред и общото му решение има 

вида: 

 

(2.3)       ,  

 

където  е частен интеграл на уравнение (2.2). 

3. Числен пример 

Определяне на провисването и огъващия момент на релса при следните изходни 

данни: крайна дължина l = (2÷15) m, J = 1223 cm
4 

, E = 2.10
5 

MPa е натоварена със сила 

Р = 100 kN в средата (фиг.1)[7].  
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Коефициентът на еластичната основа е к = 30 MPa. 

Да се определят максималното провисване и максималният огъващ момент!    

 

 

 
Фиг.1. Постановка на задачата 

 

 Началото на координатната система поставям в приложната точка на силата. 

Поради симетрията, разглеждам само дясната част на гредата, натоварена със сила  в 

левия си край (фиг.2)[6].   

I-ви случай: При дължина на гредата . Поради голямата си дължина, гредата се 

разглежда като безкрайно дълга. В точките безкрайно отдалечени от силата Р 

вертикалните премествания са равни на нула. За да бъде изпълнено това условие, 

трябва константите С3=0 и С4=0. За случая ( ) общото решение има вида:  

 

(2.4)      ;          . 

 Поредните производни  на  имат вида[7]: 

 

 
 

(2.5)                       ; 

 

                               . 

  

 Константите С1 и С2 се определям от условията:  

При    ; 

При   . 

 От първото условие получавам, че С1 = С2 = С  , а от второто:   . 

 

 След заместване на получените стойности за константите в (2.4) и (2.5) 

получавам: 

                             

                               ; 
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(2.6)                       

 

                               ; 

 

                               . 

 

 Най-големите стойности на W, M и Q се получават за , т. е. 

                                ;        ;           . 

 

II-ви случай: При дължина на гредата . Диференциалното уравнение на 

еластичната линия има вида:  

  

                             

 

 Общото решение на това уравнение представям във вида[7]: 

  

            

. 

 

 При последователното диференциране на този израз получавам следното: 

            

             

; 

 

             

;       

 

. 

 

 Тъй като в този случай гредата не е безкрайно дълга, константите определям от 

следните условия: 

При    и    

 

При . 

 

 От тези условия получавам уравненията: 

 ;  

                   

  ; 
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  ; 

 

 , 

  

 от които получавам:  

  ;     ; 

 

 ; 

 

  . 

Огъващият момент в произволно сечение е: 

 

  
 

4. Резултати 

 И в двата случая максимални стойности на провисването и огъването на греда 

върху еластична основа се получава при х=0, т.е. в мястото на прилагане на 

съсредоточената сила. 

 За I-вия случай получавам:   ; 

W_max   ;     ;   

 

 За II-рия случай получавам:  

 

  ; 

 

  

 

Пресмятат се стойностите на провисването и огъването при различни дължини на 

релсата. Резултатите са нанесени в таблица 1. 

 

Таблица1. 

Дължина на 

релсата, /m/ 
2 4 6 8 10 12 15 

Wmax, /cm/ 0,277 0,270 0,255 0,247 0,240 0,224 0,217 

Mmax /kN.m/ 17,5 17,65 17,95 18,1 18,25 18,55 18,7 

  

Резултатите от пресмятането са показани на фиг.2 
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          Фиг.2. Връзка между провисването и огъването при различни дължини на релсата 

 Пресмятанията могат да се извършат и с програмен продукт за анализ на гредите 

във фундаментите при еластични основи. Ето как изглеждат резултати с такъв тип 

програма[8]:  

 

 
 

6. Изводи 

 Извършените пресмятания за релса, съответно с дължини: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 15 

метра показват изменението на провисването и огъването, според дължината на 

гредата, поставена върху еластична основа. С така получените числени стойности може 

да се построи еластичната линия на разглежданата релса. От таблицата се вижда, че с 

увеличаване дължината на гредата провисването намалява, а се увеличава огъващият 

момент. Резултатите от това изследване биха послужили при проектиране на нови или 

за профилактика и поддръжка на съществуващи конструкции. Изследването на 

провисването и огъването на греда върху еластична основа доказа предположението, че 

реакцията в дадена точка е пропорционална на нейното провисване. Това води до 

практически резултати, напр. при железопътните релси, при фундаментите и др. 

 

      

Wmax, /cm/ 

Mmax 

/kN.m/ 
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ВАРИАНТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА СТОДОЛА-ВИАНЕЛО 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТИЧНАТА СИЛА ПРИ ЕЛАСТИЧНИ КОЛОНИ 
 
Светлана Лилкова-Маркова1, Димитър Лолов2, Виктор Балабанов3  
 
Университет по архитектура, строителство и геодезия, Институт по 
мелиорации, водно стопанство и строителство „А.Н. Костяков“ 
 
 
APLICABLE VARIANTS OF THE STODOLA-VIANELO METHOD FOR 
CRITICAL BUCKLING LOAD DETERMINATION OF ELASTIC AXIALLY 
LOADED COLUMNS 
 
Svetlana Lilkova-Markova, Dimitar Lolov, Victor Balabanov 
 
University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Institute of Amelioration, 
Water Management and Construction “A.N. Kostyakov” 
 
Abstract: In the article, variants of the Stodola-Vianello iteration method are applied to 
determine the Euler critical force for slender columns – through integration and 
through the coefficient of Rayleigh. A numerical example is solved and the obtained 
result is compared with that obtained by the Euler formula. An assessment of the 
accuracy of the solution is made at each iteration step. In order to achieve a 
satisfactory accuracy of the final result, minimum number of iterations are 
recommended for each variant of the method. The investigated column is hinged at its 
upper end and supported by a Q- apparatus at the other. It is loaded with compressive 
force at the upper end. 
 
Key words: stability, critical force, elastic columns, coefficient of Rayleigh, Euler’s 
formula 
 
 
1. Въведение  

Една от темите в курса по Съпротивление на материалите за инженерните 
специалности е Устойчивост на центрично натиснати пръти. С цел недопускане на 
явлението загуба на устойчивост в тези конструктивни елементи е необходимо 
определянето на големината на критичната сила. Изследвания в тази връзка са 
правени още през 18-ти век, когато Л. Ойлер извежда известната си формулата за 
определяне на критичната сила в стройни пръти. В [2], [3] и [5] е представена 

1 Светлана Лилкова-Маркова, професор, доктор, гр. София, бул. „Христо Смирненски“ №1, e-mail: 
2 Димитър Лолов, доцент, доктор, гр. София, бул. „Христо Смирненски“ №1, e-mail: dlolov@yahoo.com 
3 Виктор Балабанов, професор, доктор т.н. , Институт по мелиорации, водно стопанство и строителство 
„А.Н.Костяков“  РГАУ-МСХА „К.А.Тимирязев“, e-mail: tribov@mail.ru 

157



теоретична обосновка на явлението загуба на устойчивост и са показани примери в 
тази насока. Интерес от теоретична гледна точка представлява и представения в [1] 
вариацонен итерационен метод за определяне на критичната сила на стойна колона. В 
статия [4] критичната сила за стройни колони е получена по метода на Стодола-
Вианело за колона, запъната в единия край и ставно подпряна – в другия. 

Настоящата статия също е посветена на метода на Стодола-Вианело, като се 
разглежда приложението му в различни негови варианти.  

 
2. Описание на методиката 
Изследваната стройна колона има статическата схема, показана на Фиг.1. 

Колоната е с дължина l  и коравина EI . Натоварена е с центрично приложена 
натискова сила F  в горния и край. 

 

 
Фиг.1. Статическа схема на изследваната стройна колона 

 
Функцията на напречните премествания ( )xw  в момента на загуба на устойчивост 

на колоната удовлетворява диференциалното уравнение: 
 
(2.1) ( ) ( ) .0=+ xwFxwEI IIIV  
 

Уравнение (2.1) се интегрира два пъти и се получава: 
 

(2.2) ( ) ( ) 21 CxCxwFxwEI II +=+ . 
 

1C  и 2C  са интеграционни константи. Извършва се следното преобразование: 
 

(2.3) 
( ) ( )[ ]

.;

;

2
2

1
1

21

F
CA

F
CA

AxAxw
EI

FxwII

−
=

−
=

++
−

=
 

 
Граничните условия записани за двата края на колоната от Фиг.1 са: 
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(2.4) 

( )
( ) ( )

( )
( ) .0

;0
;0000

;00

=
=

=→=
=

lw
lw

wM
w

I

III

II

 

 
За отразяване на тези условия се записват и изразите: 
 

(2.5) ( ) ( )[ ]






 +++

−
= ∫

xI AdxAxAxw
EI

Fxw
0 321 ; 

(2.6) ( ) ( )[ ]






 ++







 ++

−
= ∫ ∫ 40 30 21 AxAdxdxAxAxw

EI
Fxw

x x
; 

(2.7) ( ) ( )[ ]1Axw
EI

Fxw IIII +
−

= . 

 
Получават се следните изрази за константите 4,3,2,1, =iAi  

 

(2.8) ( ) .0;;0;0
0 4321 ∫ =−===
l

AdxxwAAA  
 

Тогава функцията ( )xw  от (2.6) приема вида: 
 

(2.9) ( ) ( ) ( )






 −



−

= ∫∫ ∫ dxxwxdxdxxw
EI

Fxw
lx x

00 0
. 

 
В решението се прилага итерационен подход. В началото функцията на 

напречните премествания ( )xw  се представя като полином. 
 

(2.10) ( ) EDxCxBxAxxw ++++= 234
0 ,  

 
където DCBA ,,,  са константи. Те се определят от граничните условия (2.4). 
 
(2.11) 0;8;0;4 3 ===−= EAlDCAlB . 
 

Тогава за начален израз за функцията ( )xw  в итерационния процес за 
изследваната колона от Фиг.1 се получава: 
 
(2.12) ( ) ( )xllxxAxw 334

0 84 +−= . 
 

От (2.9) се записва рекурентната формула: 
 

(2.13) ( ) ( ) ( ) 3,2,1,
0 10 0 1 =−



= ∫∫ ∫ −− kdxxwxdxdxxwxw

l

k

x x

kk  
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След нейното прилагане последователно за 3,2,1=k  се получават изразите за 
функциите на напречните премествания в момента на загуба на устойчивост на пръта 
при първите три итерации. 

 

(2.14) ( ) ( )xlxllxx
V
Axw 53356
2

6
1 96406 −+−= ; 

(2.15) ( ) ( )xlxlxllxx
V
Axw 7355378
2

8
2 21768961128 +−+−= ; 

(2.16) ( ) ( )xlxlxllxx
V
Axw 93755910

6
10

3 7936032640403210 −+−−= . 

 
При всяка итерация по метода на Стодола-Вианело критичната сила се определя 

по формулата [4]: 
 

(2.17) ( )
( ) ...3,2,1;1

, == − i
xw
xwEIF

i

i
icr  

 
Въвежда се следната безразмерна координата  
 

(2.18) 
l
x

=ξ . 

 
Тогава формулата за критичната сила добива вида: 
 

(2.19) ( ) 2, l
EIKF iicr ξ= . 

 
Коефициентите на изкълчване ( )ξiK , ,....3,2,1=i  се определят от следните 

зависимости: 
 

(2.20) ( ) ( )
96406

8430
235

23

1
−+−

+−
=

ξξξ
ξξξK ‘ 

(2.21) ( ) ( )
21768961128

9640656
2467

245

2
+−+−

−+−
=

ξξξξ
ξξξξK ‘ 

(2.22) ( ) ( )
7936032640403210

2176896112890
2489

2467

3 −+−−
+−+−

=
ξξξξ
ξξξξξK . 

 
Чрез формула (2.17) критичната сила по метода на Стодола-Вианело се пресмята в 

конкретни сечения от оста на колоната, с координата .x  Получената критична сила в 
определен брой сечения се осреднява за да се получи окончателната критична сила за 
цялата колона. 

Средната критична сила по метода на Стодола-Вианело може да се получи и чрез 
непосредствено интегриране, съгласно формулата [4]: 
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(2.23) 
( )

( )
...3,2,1;

0

0
1

, ==

∫

∫ −

i
xw

xw
EIF l

i

l

i

icr  

 
Ойлеровата критичната сила за колоната от Фиг.1 е:  
 

(2.24) 
( )2

2

2l
EIFcr

π
= . 

 
При използване на коефициента на Релей за критичната сила се получава [4]: 
 

(2.25) 
( )[ ]

( )[ ]
,...3,2,1;

0

2
1

0

2
1

, ==

∫

∫
i

dxxw

dxxwEI
F l

I

l
II

icr  

 
Чрез приложение на (2.25) за всяка от последователните итерации за критичната 

сила за колоната от Фиг.1 се получава: 
 

(2.26) 
( )2

2

1,
99998484,1 l

EIFcr
π

= ; 

(2.27) 
( )2

2

2,
99992376,1 l

EIFcr
π

= ; 

(2.28) 
( )2

2

3,
00091737,2 l

EIFcr
π

= . 

 
3. Числени изследвания 
Изследванията са извършени за колоната от Фиг.1 - подпряна с Q-апарат в долния 

си край и със ставна опора в горния. При този начин на закрепване коефициентът на 
привеждане на дължината на пръта е 2=κ . Критичната сила, получена по формулата 
на Ойлер, е: 

 

(2.29) 24674011,2
l
EIFcr = . 

 
В Табл.1, Табл.2 и Табл.3 са отразени процентните грешки за всяка итерация 

спрямо Ойлеровата crF  при три варианта на приложение на метода на Стодола-
Вианело: 
 
а) Чрез интегриране съгласно (2.23) на функциите на напречните премествания ( )xwi  
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Таблица 1. Процентни грешки при приложение на метода чрез интегриране 
Итерации 1 2 3 

 
crF  

 
0,1292 

 
0,0138 

 
0,0106 

 
 
б) Чрез пресмятане на критичната сила за конкретни сечения на колоната съгласно 
(2.17) и последващо изчисление на средна crF  за цялата колона. 
 

Таблица 2. Процентни грешки при приложение на метода с осреднена crF  
Итерации 1 2 3 

 
crF  

 
0,0705 

 
0,0423 

 
0,0062 

 
 
в) Чрез използване на коефициента на Релей 
 

Таблица 3. Процентни грешки при приложение на метода с коефициента на Релей 
Итерации 1 2 3 

 
crF  

 
0,0015 

 
0,0013 

 
0,0010 

 
 
 
Изводи 
От изчисленията е видно, че и при трите варианта на приложение на метода на 

Стодола-Вианело за определяне на критичната сила в стройна колона, процесът е бързо 
сходящ и дава добри резултати. И при трите подхода още при третата итерация 
отклонението на резултата от действителната стойност на критичната сила е под 0.01%. 
Прави впечатление, че при решение с приложение на коефициента на Релей се 
получават резултати, най-близки до реалното решение.  
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Abstract: This article presents the results of geophysical in situ measurements. 

Correlation between the initial shear modulus and soil physical parameters is studied. 

The results are applicable in engineering practice and a prerequisite for future 

developments. 
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1. Въведение 

Поведението при свободно поле на разпространение на сеизмичните вълни е 

обект на широко проучване. В настоящата публикация са представени лабораторни и 

полеви резултати от изследвания за централната част на град София, извършени от 

VIZI engineering, под ръководството на проф. Вл. Костов. В частност обект на 

изучаване представлява модула на тангенциални деформации (G0) при относително 

ниски (начални) нива на напрегнато-деформирaно състояние. Влиянието на отделни 

физични параметри върху поведението на средата е представено чрез лабораторни 

физични опити и полеви измервания на скоростта на разпространение на напречни 

вълни. За имплементирането им в последваща методология за изследване поведението 

на пилоти при хоризонтални реверсивни въздействия е необходимо обстойно 

разглеждане на следните явления: 

 Стойността на начален модул на тангенциални деформации (Go); 

 Изменението на Go в дълбочина; 

 Изменeнието на Go във функция на познати физични параметри. 
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2. Входни данни за начален модул на тангенциални деформации 

Резултатите от изпитванията за рамките на Софийските геоложки разновидности 

на плиоценските глини с високо прахово съдържание са представени в последващите 

страници. Образците могат да бъдат класифицирани предимно като песъчливо глинест 

прах. Методът на изследване чрез определяне на скоростите на разпространение на 

напречните сеизмични вълни е осъществен с изготвянето на статични конусни 

пенетрации (CPT-S съгласно ASTM D 7400 – 08). Конусния връх е снабден с 

акселерометри за измерване на ускорения при динамични въздействия върху средата, в 

която е забит. С негова помощ се определят скоростите на разпространение на 

възбудените надлъжни и напречни вълни и съответно коефициента на Poisson, 

модулите на динамична еластичност и модула на тангенциални деформации при 

динамично възбудени трептения. Измерванията са изготвени при направата на три 

статични пенетрации, като са изведени резултати в четири точки по дълбочина. 

 

  
Фиг. 1. Статичен пенетрометър (в ляво) и сеизмичен конус (в дясно) (фотографии 

проф. Вл. Костов, УАСГ София)  

 

Лабораторните изследвания за намиране на физични свойства на средата също са 

представени в последваща таблица. Обвързването на динамичните параметри с косвени 

показатели на физичните свойства е широко приложима практика. 

 

2.1. Физични показатели от лабораторни изпитвания 

Таблично представените резултати обхващат геоложки разновидности характерни 

за района. Основата на грабена е изградена предимно от интрузивни скали. През 

неогенския период и по точно в епохата на плиоцена в основата на грабена се е 

формирал сладководен басейн от Кримо-Кавказки тип. Постепенното отложение на 

теригенните материали формират т.н. „Лозенецка свита” от глинесто-песъчливи 

образувания. В близост до повърхността Лозенецката свита се разделя на два 

литоложки комплекса. Долният (сиво-зелен) е представен от алтерниращи плътни 

шистозни глини, песъчливи глини, глинести пясъци и разнозърнести пясъци, докато 

горната част е представена от пъстра серия от алтернации на песъчливи до прахови 

глини, пясъци и чакъли. Плиоценските наслаги са покрити с кватернерни отложения. 

Като разпространение в района те са представени предимно от тъмнокафяви до 

сивочерни делувиални прахови глини (смолници) и чакъли с песъчливо-глинест 

запълнител. 
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Таблица 1. Физични показатели на разглежданите почвени видове 
Сон- 

даж 

№ 

 

Дълбочина e IP 
Зърнометрия Консистенция / 

Наименование чакъл пясък прах глина 

m   % % % % %   

1 

3,30-3,80 0,93 12,6 / 16,1 - 10 88 2 много твърда / Si 

7,00-7,40 1,09 10,0 / 12,8 - 66 34 - много твърда / si Sa 

8,10-8,5* 0,91 8,6 / 9,6 - 22 76 2 много твърда / sa Si 

8,90-9,1 1,24 18,0 / 16,3 - 12 84 4 много твърда / Si 

10,70-11,0 1,04 10,5 / 14,7 - 10 90 - много твърда / Si 

2,20-2,50 0,79 28,8 4 17 55 24 твърда / sa si Cl 

2 
9,40-9,70* 1,05 14,0 3 10 84 3 много твърда / Si 

3,20-3,50 0,99 15,6 - 6 90 4 твърда / Si 

3 

6,90-7,10* 1,07 12,00 - 34 64 2 много твърда / sa Si 

9,70-9,90 1,02 16,4 - 13 86 1 много твърда / Si 

12,50-12,7 1,08 7,9 - 36 64 - много твърда / sa Si 

14,80-15,0 1,06 13,2 - 18 81 1 много твърда / Si 

17,20-17,4* 0,89 11,5 - 11 83 6 много твърда / Si 

18,50-18,7 1,01 13,0 - 26 64 10 много твърда / sa cl Si 

4 

9,20-9,4* 1,10 16,4 - 20 77 3 твърда / Si 

15,00-15,2* 0,64 7,7 - 50 49 1 твърда / sa Si 

19,00-19,2* 0,84 - - 87 13 - Sa  

 

2.2. Скорости на разпространение на сеизмичните вълни 

Анализът на полевите изследвания е синтезиран в табличен вид, като ясно се 

разграничават нарастващите деформационни параметри за отделните дълбочини. В 

резултат от получените стойности на началните коравинни параметри при 

ненарушената естествена структура на материала се откроява значително процентно 

отклонение от стандартните лабораторни анализи и аналитични формулировки. 

Съгласно от [1] и [2] се препоръчва геофизичните методики за изследването на 

началните коравинни параметри. Същественото статистическо отклонение в 

резултатите от метода Downhole и лабораторните изследвания са обект на разглеждане 

от R. Moffat et. Al. [3]. 

 

Таблица 2. Получени стойности на скоростите на сеизмичните вълни и съответните 

модули 
С.Н: 

Дълбочина 

m 

Средна стойност на 

обемното тегло в 

естествено състояние 

Скорост на 

разпространение на 

напречни вълни 

Коефициент 

на Поасон 
Модул на 

тангенциални 

деформации 

 
От До 

ρ, 

 g/cm3 

Vs, 

 (m/s) 
, (-) (MPa) 

1 0.00 5.00 1,82 392.77 0,35 281 

5.00 10.00 1,78 491.64 0,31 430 

10.00 15.00 1,70 501.14 0,26 427 

2 0.00 5.00 1,78 341.55 0,35 208 

5.00 10.00 1,76 450.35 0,31 356 

10.00 15.00 1,83 591.73 0,26 641 

3 0.00 5.00 1,78 471.25 0,35 395 

5.00 10.00 1,76 750.75 0,31 992 

10.00 15.00 1,83 871.73 0,26 1391 
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3. Уравнения и корелационни зависимоси 

В следващата таблица са показани няколко корелационни зависимости на базата на 

уравнението на Hardin & Black [4]: 

 

(3.1) 
 

 

 

Параметрите A, k, m са емпирично изведени вариращи според разновидностите 

почви (Таблица 3). Основна променлива и фактор в нелинейната зависимост е 

коефициентът на порите (е). Всички посочени примери са при коефифиент на 

преконсолидация OCR=1. 

 

Таблица 3. Избрани корелационни зависимости за началния модул на деформации при 

холоценски, плеистоценски и плиоценски свързани почви 
 PI А f(e) k m 

Avvezzano clay (Холоцен-Плеистоцен) 

Presti & Jamiolkowski (1998) 
10-30 74 е

-1.27
 - 0.46 

Carigliano clay (Холоцен) 

Presti & Jamiolkowski (1998) 
10-40 44 е

-1.11
 - 0.58 

Montaldo di Castro clay (Плеистоцен) 

Presti & Jamiolkowski (1998) 
15-34 50 е

-1.33
 - 0.4 

Vallericca глина (Плеистоцен) 

Rampellio et al. (1997) 
24 44 1 0,2 0.85 

Pisa глина (Плеистоцен) 

Presti & Jamiolkowski (1998) 
23-46 50 е

-1.43
 - 0.44 

Прахов Пясък  

V. Fioravante (2000) 
<5 101-129 е

-0.80
 0 0.45-0.52 

Panigaglia clay (Holocene) 

Presti & Jamiolkowski (1998) 
44 52 е

-1.30
 - 0.5 

Fucino clay (Holocene-Pleistocene) 

Presti & Jamiolkowski (1998) 
45-75 64 е

-1.52
 - 0.4 

Почви с Wl≤50% 

Presti & Jamiolkowski (1998) 
- 59 

 
-  

Pliocene clays 

Presti & Jamiolkowski (1998) 
20 14.24 е

-1.26
 - 0.23 

 

 
Фиг. 2. Зависимост G0-e при ефективно всестранно напрежение p’=200kPa 
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4. Извеждане на корелационно уравнение 

Както при големи относителни деформации, така и при ниски стойности на 

въпросните, съществува зависимост с увеличаване на геоложкия товар. Hardin & 

Richard използват зависимост чрез ефективното всестранно напрежение: 

 

(4.1)    

 

В Таблица 3 средната стойност на степенния показател варира от 0.23 - 0.85. 

Анализът от полевите изпитвания показва стойност клоняща към 0.78 (Фиг. 3 – ляво).  

 

  
Фиг. 3. Степенен показател ”m” за свързани почви от софийското поле – ляво 

Предложена корелационна зависимост G0-e - дясно 

 

Предложената зависимост, съгласно предоставените данни, може да бъде 

записана във вид, зададен с уравнение (3.1), както следва: 

 

(4.1) 

 

 

 

Уравнението важи при пластичен индекс по-малък от Ip<17%, като постига добра 

корелация за стойности на коефициента на порите между emin=0,7 до emax=1,3. Графично 

функцията е изобразена на Фиг.3 - дясно.  

 

5. Полеви и лабораторни резултати 

Предложената функция се явява със завишени стойности и нисък коефициент на 

корелация спрямо повечето от показаните методики за сравнение. Основно различие се 

явява високото съдържание на прахови фракции, но също така и методът на проучване. 

Подобни зависимости важат и за други почвени параметри, чийто стойности са 

повлияни от характера и метода на изследване. Лабораторните данни могат да бъдат 

екстраполирани към разглежданите теренни условия, съгласно [5]: 

 

(5.1) 
 

 

 

Причините за отклонението се коренят в самата природа на почвеното поведение 

и нейната структура. Процесите на диагенеза, като неизменен пост депозитен процес, 

повлияват върху естественото състояние на почвата като необратим времеви ефект. 
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Подобно отношение на резултатите се получава и от експерименталното изследване в 

RC апарат, съпоставени с натурни резултати за свързани почви от Софийското поле [6].  

 

 
Фиг. 5.Коефициенти за корелация между лабораторни и натурни изпитвания за 

свързани почви от Софийското плато 

 

 

Изводи 

1. Въпреки големият брой изследвания в областта, намирането на точни 

стойности за началния модул на ъглови деформации не може да бъде лесно установен 

без наличие на полеви опити;  

2. Повечето корелационни зависимости се явяват с голямо отклониние от 

наличните полеви опити, което ги прави неприложими към условията на разглежданите 

софийски наслаги; 

3. Предложените чрез регресионен метод уравнения, установяват добра 

корелация за софийските плиоценските глини с високо прахово съдържание; 

4. Отклонението между полеви и лабораторни резултати е нагледно потвърдено 

чрез предходни изследвания и изложено с коефициент на корелация.  
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Abstract: This article presents results from triaxial laboratory test with reversible 

piston load. The data set is processed through mathematical and statistical analysis and 

outlines the need for a similar approach in engineering practice. The application of the 

results, as well as the research methodology itself, are of interest in analyzing the 

behavior of engineering facilities subjected to reversible impact.  
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1. Въведение. 

С нарастване на относителните деформации в почвата при реверсивно 

въздействие, основните механични параметри характеризиращи почвената среда търпят 

изменение с всеки изминал цикъл. За определяне на граничните стойности на 

относителните деформации ще бъдат обобщени резултати получени по лабораторна 

методика, изследвани от VIZI engineering в геотехническата лаборатория на УАСГ 

София. Целта на анализа е да се определят нелинейните характеристики при динамични 

въздействия от предоставените данни. Лабораторните изследвания са проведени в 

апарат за динамично триосово разрушение с пневматично задвижване на пистона на 

камерата, позволяващо осово натоварване до 100 kN. Честотен диапазон при 

реверсивно въздействие на пистона е от 1х10-6 до 1.0 Hz при хидростатично налягане 

100kPa (константна всестранна компресия). Камерата позволява вграждането на 

образци с вариращи диаметри (50 mm, 60 mm или 100 mm) с максимално достижим ход 

(амплитуда) на пистона – 50 mm. Точността на измервания всестранен натиск е 0.5kPa. 

като точността при измерването на вертикалните деформации е в границите на – 0.001 

mm. 
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2. Налични резултати и основни закономерности 

След изследване на резултатите е възможно извеждането на динамичен секантен 

модул (Gs,i) на срязване и неговото изменение във функция на промяната на ъгловите 

относителни деформации (γi). Нееластичното съпротивление при циклично натоварване 

води до получаването на характерни хистерезисни примки (Фиг.1). Модула на 

тангенциални деформации се дефинира от наклона на секущите прави: 

 

(2.1) 
i

i
i tgG









   

 

Амплитудно-честотното въздействие на девиатора върху изследваната проба 

позволява определянето на хистерезисната зависимост при осови деформации ( ). 

Използвайки познатата теория на еластичността, чрез изследваната хистерезисна 

примка и отчитането на съответния коефициент на Поасон ( ), е възможно 

определянето на търсените параметри: 

 

(2.2) 

 
 

   

(2.3)   

   

(2.4) 
 

 

   

(2.5) 
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Изследваните образци са подложени на изотропна консолидация при дренирани 

условия. Напрегнатото състояние е съобразено със съответната дълбочина на изземане 

и геоложки строеж. След приключване на процеса на консолидация върху пробата е 

приложен девиатор с променлива амплитуда. Предвид размера на обработените данни 

ще бъдат разгледани една част от наличните резултати (Таблица 1).  

 

 
Фиг. 1. Типичен вид на хистерезисна примка от Проба 3 
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Таблица 1. Извадка от наличните данни в табличен вид 
 

П
Р

О
Б

А
 1

 

Цикъл 
 

[%] 

G2 

[MPA] 

D 

[%] 

E2 

[MPA] 

1 0.200 31.8 5.74 95.4 

2 0.508 24.15 10.58 72.4 

3 1.301 23.5 10.0 70.4 

4 1.908 21.5 10.0 64.4 

5 2.661 20.8 11.4 62.4 

6 3.162 18.2 12.6 54.7 

7 3.690 18.4 12.6 55.2 

8 4.033 16.8 13.9 50.3 

П
Р

О
Б

А
 2

 

1 0.310 0.1 79.5 0.2 

2 0.616 25.8 7.0 77.4 

3 1.222 25.6 11.9 76.8 

4 1.943 23.0 11.2 69.0 

5 2.705 21.9 12.6 65.9 

6 3.243 17.3 12.9 51.9 

7 3.731 17.8 13.1 53.4 

8 4.111 15.7 12.8 47.2 

П
Р

О
Б

А
 3

 

1 1.860 3.7 14.7 11.1 

2 2.748 27.8 7.9 83.4 

3 3.442 22.0 12.2 66.1 

4 4.145 19.9 12.1 59.6 

5 4.977 17.9 12.1 53.8 

6 5.686 16.7 12.0 50.2 

7 6.600 15.7 12.6 47.1 

8 7.506 13.1 14.0 39.2 

 

П
Р

О
Б

А
 4

 

Цикъл 
 

[%] 

G2 

[MPA] 

D 

[%] 

E. 

[MPA] 

1 0.634 22.5 10.3 65.2 

2 0.816 7.7 9.9 23.2 

3 1.789 11.7 5.8 35.1 

4 2.527 18.0 13.0 54.1 

5 3.316 16.6 15.6 49.8 

6 4.165 13.1 15.0 39.2 

7 4.964 12.5 14.7 37.5 

8 - - - - 

П
Р

О
Б

А
 5

 

1 0.228 23.6 14.7 11.1 

2 0.628 18.6 7.8 84.3 

3 1.289 17.6 12.2 66.1 

4 1.961 15.4 12.1 59.6 

5 2.532 15.4 12.1 53.8 

6 3.138 12.8 12.0 50.2 

7 3.456 11.9 12.6 47.1 

8 3.773 10.0 14.0 39.2 

П
Р

О
Б

А
 6

 

1 0.101 0.6 39.5 1.7 

2 0.400 1.1 20.0 3.2 

3 0.640 37.9N 7.6 114.0 

4 0.935 36.2 4.8 108.5 

5 1.201 31.2 8.5 92.6 

6 1.311 29.9 7.9 89.6 

7 1.585 23.0 9.5 68.9 

8 1.854 15.3 13.0 45.9 

 

3. Обработка на данните  

С цел избягването на случайни грешки и коректно обобщаване на резултатите е 

извършен математико-статистически анализ. Разгледани са количествено параметрите 

на статистическата съвкупност с последваща качествена оценка на вероятностното 

отклонение на база стойностни граници. Повече информация относно подхода може да 

се намери в специализирана литература по темата ([1], [2]). Набора от измервания на 

величината Gi съставлява съвкупност от измервания или още статистически ред за 

улеснение означен с израза Gi(i=1^n) и съвместно със съответстващите му вероятности 

на единичния резултат  се дефинира от математическа гледна точка пълната група 

на събитието. Математическото очакване е основано на принципа за групиране на 

центъра на тежестта на определен набор от резултати наречен център на система от 

материални точки, се дава с израза: 

 

(3.1) 
 

 

 

Средно квадратично уравнение на средно квадратичния резултат от своя страна 

представлява показател за абсолютната точност на резултата при неизвестна 

действителна стойност, изчислен по формулата на Гаус: 

 

(3.2) 
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За по-голяма точност на изследването се включва ниво на значимост, което 

означава и вероятност, отбелязано с . Появата на стойности на модул на тангенциални 

деформации под определена големина се счита за малко вероятно и може да бъде 

пренебрегната. Съответно използваната величина, попадаща в диапазона =1-, е с 

достатъчна достоверност. Нивото на значимост  е пряко свързано и с изследвания 

квантил, следователно с доверителният интервал и доверителните граници. В случая 

използваме стандартна стойност на =0.1 за двустранна доверителна граница.  

 

(3.3) 

 

 

 

,където  означава средна стойност, докато коефициентът t. наричан още 

коефициент на Student (изложенен в [3] с таблична зависимост за двустранна 

доверителна граница) се използва за отчитане броя измервания.  

 

Таблица 2. Примерен анализ за относителни деформации от 1.22% до 1.31% 
 

Проба N* 
g. 

[%] 

G2. 

[MPA] 

E2. 

[MPA] 

D. 

[%] 

Проба 1 ~1.30 23.46 70.4 9.99 

Проба 2 ~1.22 25.61 76.8 11.92 

Проба 5 ~1.25 18.00 53.3 11.50 

Проба 6 ~1.31 29.90 89.6 7.9 

Наименование  
Стойност 

 G2 

Стойност. 

D 

Средна стойност  24.24 MPa 10.34 

Стандартно 

отклонение SG 
4.285 1.56 

Статистически 

коефициент (t) 
2.35 2.35 

Мин. Стойност с 

вероятност 95% 
14.16 MPa 6.66  

Макс. Стойност 

с вероятност 95% 
34.33 MPa 14.01 

 

 

При анализиране на глобалното поведение е необходимо да разгледаме 

развитието на променливите в целия диапазон на относителни деформации чрез 

регресионна квадратна зависимост.  

 

  
Фиг. 2. Квадратна зависимости на G2 -  = 0.2%-3.7% и D -  = 0.2%-2.7% 

 

Поради излизането от доверителния интервал, почвен образец 6 е изключен от 

изследване. Представеният диапазон на редукция на модула G2 в граници 0.20% до 

3.70% и Коефициента на вискозно демпфиране (D) предлагат максимално отклонение 
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на единичния резултат със средно mi= 1.3 или 30%. При достигане на гранични и 

постгранични стойности, коефициента на относителна точност за единични резултати 

достига 50% отклонение, което е физически изключено. Изчислените стойности на 

стандартното отклонение и доверителните граници за съответната девиациация на 

тангенциалните деформации са представени в Табл. 3.  

 

Таблица 3. Извадка от обработените данни в табличен вид 



G2 експоненциална зависимост [MPa] 
N  

[бр.] 
Gmean  
[MPa] 



MPa

ks.
95%

 
[-] 

Gmin.95% 
[MPa] 

Gmax.95% 

[MPa] 
1-ва 

проба 

2-ра 

проба 

3-та 

проба 

4-та 

проба 

5-та 

проба 

0.2 28.16 31.82 34.26 27.64 22.69 5.0 28.92 3.95 2.13 20.50 37.34 
0.4 27.44 30.79 33.53 26.81 21.85 5.0 28.08 3.95 2.13 19.67 36.50 
0.6 26.73 29.78 32.80 25.98 21.04 5.0 27.27 3.94 2.13 18.86 35.67 
0.8 26.04 28.78 32.09 25.17 20.24 5.0 26.46 3.94 2.13 18.07 34.86 
1 25.35 27.80 31.38 24.37 19.47 5.0 25.67 3.93 2.13 17.29 34.06 

1.2 24.68 26.84 30.68 23.58 18.72 5.0 24.90 3.93 2.13 16.53 33.27 
1.6 23.37 24.96 29.30 22.05 17.28 5.0 23.39 3.91 2.13 15.05 31.73 
2 22.11 23.16 27.96 20.56 15.92 5.0 21.94 3.89 2.13 13.64 30.24 

 



Екв. вискозно демпфиране D [-] 
N  

[бр.] 
Gmean  
[MPa] 



MPa

ks.
95%

 
[-] 

Dmin.95%  
[MPa] 

Dmax.95% 

[MPa] 
1-ва 

проба 

2-ра 

проба 

3-та 

проба 

4-та 

проба 

5-та 

проба 

0.2 6.45 8.58 8.28 10.10 8.12 5.0 8.30 1.16 2.13 5.82 10.78 
0.5 7.16 9.12 8.73 10.58 8.85 5.0 8.89 1.09 2.13 6.56 11.21 
0.6 7.39 9.29 8.87 10.74 9.09 5.0 9.08 1.07 2.13 6.80 11.35 
1.2 8.73 10.28 9.70 11.62 10.41 5.0 10.15 0.94 2.13 8.13 12.16 
1.4 9.16 10.59 9.97 11.90 10.81 5.0 10.48 0.91 2.13 8.55 12.42 
1.6 9.58 10.88 10.22 12.16 11.20 5.0 10.81 0.88 2.13 8.94 12.67 
1.8 9.99 11.16 10.46 12.41 11.56 5.0 11.12 0.85 2.13 9.32 12.92 
2 10.39 11.44 10.70 12.65 11.91 5.0 11.42 0.82 2.13 9.68 13.16 

 

 
Фиг. 3. Доверителни интервали описващи границите на изследваната величина 

 

Обобщени са гранични функции за анализиране на експлоатационни и крайни 

гранични състояния в зависимост от ефекта на параметрите на средата G2 или D: 

Стойности на зависимостта G2- :  
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(3.4)   

 

(3.5)   

 

(3.6)   

 

Стойности на зависимостта D-:  

 

(3.7)   

 

(3.8)   

  

(3.9)   

 

При направените разсъждения до тук бе обърнато внимание на статистическата 

обработка на набора от данни и съгласно Фиг.3 бе изведена основната зависимост 

описваща промяната на секантния деформационен модул с нарастване на 

относителните ъглови деформации. В аналогичен подход бе изследван и коефициента 

на еквивалентно вискозно демпфиране. Редукцията на модула на деформации е в 

граници, описан в класическите теории, наложени в практиката [4]. 

 

 

Изводи 

1. Статистическият анализ би следвало да се разглежда като неизменна част от 

инженерната практика в това число и при геотехничското сеизмично проектиране; 

2. Посредством показаната методология могат да бъдат обработени 

необходимия брой данни с достатъчна достоверност на резултатите с цел последващо 

приложение и извеждане на регресионни уравнения; 

3. Изведените корелационни зависимости са с широко приложение в 

инженерната практика при анализ на геотехнически съоръжения в сеизмична 

постановка; 

4. Поставени са основи за по-нататъшно допълнение в областта отразяващи се в 

обхвата на доверителните граници и сравнение с аналогични проучвания. 
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Abstract: This article presents the results of laboratory and in situ geotechnical 

expiriments. The presented data are analyzed and compared with analytical results. A 

correlation dependence based on field trials has been proposed.  

 

Key words: lab tests, in situ test, shear strength, cycle load, standard penetration test  

 

 

 

1. Въведение 

С нарастване на относителните деформации в почвата при реверсивно 

въздействие, достигането на разрушение (локално или глобално) обуславя поведението 

на редица геотехнически съоръжения. За определяне на граничните стойности на 

тангенциалните напрежения ще бъдат обобщени резултати получени по лабораторна и 

полева методика с проби от лозенецката свита [1]. Данните са предоставени от VIZI 

engineering и са изследвани в геотехническата лаборатория на УАСГ София. Същността 

е да се определят механичните характеристики при динамични въздействия и да бъдат 

изготвени корелационни зависимости с помощта на регресионна функция. 

Лабораторните изследвания са проведени в апарат за динамично триосово разрушение 

с пневматично задвижване на пистона на камерата, позволяващо осово натоварване до 

100 kN. Честотният диапазон при реверсивно въздействие на пистона е от 1х10-6 до 1.0 

Hz при хидростатично налягане 100kPa (константна всестранна компресия). Камерата 

позволява вграждането на образци с вариращи диаметри (50mm, 60mm или 100mm) с 

максимално достижим ход (амплитуда) на пистона – 50mm. Точността на измервания 

всестранен натиск е 0.5kPa, като точността при измерването на вертикалните 

деформации е в границите на – 0.001 mm. Полевите изпитвания са осъществени чрез 

динамични пенетрации с пенетрометър свръхтежък тип, производство на италианската 

фирма PAGANI. 
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2. Корелационни зависимости при статично въздействие 

Световна практика е да се търси отношение на връзката стандартна пенетрация – 

механични показатели. Не са малко авторите даващи предложения за конкретни типове 

почви или обобщени решения на базата на физични характеристики. Поради широката 

достъпност на полевото изпитване е приложен корелационен подход за определянето 

на граничните тангенциални напрежения от стандартен тип пенетрация. Използваните 

данни от изготвени динамични пенетрации с пенетрометър свръхтежък тип са в 

съответствие с БДС 8994 – 71 “Почви строителни. Динамически пенетрометър” и DIN 

4094 “Erkundung durch Sondierungen”. Техническите характеристики на пенетрометъра 

са: 

 тегло на ударната част – 63.5kg; 

 височина на свободно падане на ударната част – 0.75 m; 

 диаметър на конуса – 50.5 mm; 

 площ на напречното сечение на конуса – 20 cm2; 

 ъгъл при върха на конуса – 900; 

 

При определяне на механичните показатели на почвените образци е използван 

апарат за плоскостно срязване в лабораторни условия. Образците са подложени на 

консолидация и са натоварени при дренирани условия съгласно ISO/TS 17892-10:2004. 

Обобщени са 13 пробни образци с различна дълбочина. Функцията на нарастване на 

граничната стойност на тангенциални напрежения е на база уравнението на Mohr-

Coulman, като почвените проби не показват значителна девиация по отношение на 

физичните си характеристики, което предполага наличието на интензивна 

седиментация с периоди на спокойно отлагане. Резултати за максимално допустимите 

тангенциални напрежения могат да бъдат изразени чрез критерия на Mohr-Coulomb 

(Schanz et al., 1999): 

 

(2.1) )  

 

На последващата фигура е изобразено нарастването на граничните тангенциални 

напрежения с промяна на дълбочината.  

 

 
Фиг. 1. Нарастване на граничните тангенциални напрежения спрямо дълбочината 
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Фиг. 2. Изменение на стойностите на Стандартната динамична пенетрация (NSPT) и 

нормализирания и вид (N60) с нарастването на геоложкия товар в дълбочина (d)  

 

За получаването на нормализираните стойности (N60) от тези на стандартната 

пенетрация (NSPT) са използвани корелиращи коефициенти. Корелациите са съгласно 

препоръките на Liao and Whitman (1986) за отчитане на геоложкия товар, докато 

загубата в енергията на удара е спрямо Skempton (1986) и Seed et al. (1985). 

Формулировката е ширико изпозлвана и не е обект на настоящето изследване. 

Получените уравнения, след заместване на функциите от Фиг. 1 и Фиг. 2, добиват 

следния вид: 

 

(2.2) 
при d3m  

 
 

(2.3)  при d3m   

 

Уравнението на регресионната линия е показана във Фиг.1 и Фиг. 2 чрез 

възможността да се предвиждат стойностите на търсените променливи с позната 

стойност на втора известна променлива. Получаването на регресионното уравнение (2.2 

и 2.3) е основа на изследването между двете променливи. Предпоставка за подобно 

изследване се явява известността, че променливите се намират в причинно-следствена 

обвързаност. Следователно след като е получено по представителна извадка, то може 

да бъде прилагано върху всяка друга група от същата популация. По смисъла си, 

регресионното уравнение е инструмент за предвиждане на очаквана стойност на 

независима променлива. Случайната грешка е начин за оценка на стохастичния 

характер на случайни величини. Индексът на Пиърсън, отбелязан с R или коефициент 

на детерминация R
2
, e широко разпространен способ за оценка на една стохастична 

популация. При минимална стойност от изследванията 0.96, корелацията се оценява 

като много висока.  

 

3. Сравнение на аналитични решения и корелации за динамични параметри 

на средата 

 

Намирането на граничните тангенциални напрежения, при реверсивно 

въздействие, предполага използването на методики за изследване предимно в 

лабораторни условия. Аналитично изведените уравнения се основават на 

математически закони и проучвания в областа. Достигането на пластификация или 

прекомерната редукция на коравините обуславя и цялостното поведение на системата. 
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Hardin and Drnevich [2], предлагат и зависимост за динамичната якост на срязване от 

статични изследване да добие следния вид: 

 

(3.1) 

 
 

В уравнение (3.1) максималните тангенциални напрежения зависят от началното 

състояние на почвата чрез коефициента за хоризонтални напрежения в покой (K0) и 

вертикалните ефективни напрежения ( ). Ефективните якостни параметри на почвата 

(  са включени в уравнението, въпреки че е по-вероятно постановката да бъде в 

обхвата на недренираната якост. Алтернативната формула съгласно критерия на Mohr-

Coulomb и препоръките на Т.Benz [3] е формулирана, както следва: 

 

(3.2) 
 

 

 

В рамките на следващата графика (Фиг.3) ще бъде изполвана формулата за 

недренирано състояние [4] за сравнение с дотук представените: 

 

(3.3) )  

 

  
Фиг. 3. Влияние на ефективните механични параметри (Кохезия – c и ъгъл на вътрешно 

триене- ) при уравнения 3.1 и 3.2 за циклично въздействие 

 

За да се изведе обвързваща функция между входните данни от динамичните 

пенетрации и аналитично изчислените стойности за максималните тангенциални 

напрежения е необходимо да се намери обвързващ параметър. Постигането на добра 

корелация е един вид знак за физическа обвързаност на разглежданите променливи. 

Регресионното уравнение за предвиждане на очаквана стойност на независимата 

променлива () изразяваме със следната закономерност, спрямо дълбочината на 

залагане на иззетите проби:  

 

(3.4)  при d=(3m15m)   
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Фиг. 4. Изменение на максималните тангенциални напрежения с нарастване на 

дълбочината, сравнителен анализ 

 

За определяне на тангенциалните гранични напрежения във функция на 

изменението на броя удари от стандартна пенетрация, ще бъде използван подобен 

подход като представения във Фиг. 2, отнасящ се за статични въздействия. Отново 

предпоставки са малка девиация на обемното тегло и идентична история на 

формирането на геоложкия пласт. 

 

(3.5)  при Nspt10  
 

   

(3.6)  при Nspt10  
 

 

4. Верифициране на получените уравнения 

 

Резултатите са съпоставени с получени стойности в дълбочина от независими 

лабораторни изследвания по отношение на използваната методология, описан в 

уводната част. Граничната стойност на тангенциалните деформации е отчетена 

съгласни препоръките на [5] при достигане на коравина загуба в диапазон от 0.5% до 

2.0% при повече от 1000 цикъла с честота 1 Hz и нарастваща амплитуда. 

 

 
Фиг. 4. Типичен вид на хистерезисна примка от Проба 1 на лабораторните резултати 
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Таблица 1. Верификация на получените резултати 
 Гранични тангенциалните напрежения 

 Лабораторен метод [1] Ф-ла (3.6) Ф-ла (3.1) Ф-ла (3.2) Ф-ла (2.1) 

Проба 1 75.6 69 67 72 110 

Проба 2 75.65 69 58 67 103 

Проба 3 71 69 68 73 115 

Проба 4 80 69 84 85 116 

Проба 5 63 69 61 69 101 

Проба 6 57 69 57 66 98 

Средна стойност,  70 69 66 72 107 

 

Резултати от предишни изследвания в триосов апарат с честотно реверсивно 

ротационно действие [6] показват редукция на якостните характеристики средно с 20% 

спрямо статични изследвания. 

 

 

Изводи 

1. При направеното сравнение между аналитичните решения, емпиричната 

предложена формулировка и резултатите за пиковата стойност на цикличното 

въздействие са установени сходни стойности (Таблица 1);  

2. Изведени са корелационни уравнения, които биха могли да послужат с 

практическа насоченост за намирането на основен параметър в геотехническото 

сеизмично инженерство. Посредством широко приложими полеви пенетрационни 

тестове и формули (2.2) и (2.3) за статични въздействия, както и формули (3.5) и (3.6) за 

динамични въздействия е възможно прякото обвързване на полевите данни с 

максималните тангенциални напрежения; 

3. Редукцията на граничната стойност на тангенциалните напрежения е в пряка 

зависимост от броя цикли и амплитудатата на натоварване, което е добре известно и от 

предходни източници [5]. Стойността на редуциране в настоящата разработка достига 

35% при изложените условия; 

4. Представени са сравнителни анализи на предходни разработки с промяна на 

двата основни компонента на механичните свойства на почвата; 

5. Регресионния анализ и изложения подход могат да послужат за бъдещи 

изследвания и допълнения в областта с цел верификация и допълнение.  
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Abstract: 

This objective of this paper is to investigate the bending stiffness of mineral wool 

sandwich panels at normal and elevated temperatures. For this purpose, a FE model is 

developed to verify simulations with experimental results in normal conditions and fire 

case. The experimental investigation in the current paper is a part of STABFI project 

financed by Research Fund for Coal and Steel (RFCS). The investigated sandwich 

panels include a mineral wool (MW) core as insulation and two flat sheeting as upper 

and lower facings of sandwich panels. To simulate the experiments, Finite Element (FE) 

software ABAQUS has been employed. After the verification of FE results, a 

parametric study is conducted to evaluate the effects of parameter changes such as the 

panel thickness, upper and lower facing thickness on the bending stiffness of sandwich 

panels. It is observed that the bending stiffness of sandwich panels decreases by the rise 

of the temperature. Moreover, it is shown that the effect of the panel thickness on the 

bending stiffness is more than other parameters. 

 

Keywords: Sandwich panels, MW core, elevated temperatures, finite element analysis, 

bending stiffness 

 

 

1. Introduction  

Sandwich panels consist of two thin steel sheets bonded on each side of a thick and 

lightweight foam core. They are commonly applied in industrial and commercial buildings to 

stabilise the entire structure. Furthermore, sandwich panels are considered as an efficient, 

lightweight system and are easy to produce and install. It is shown that by applying them as 

stabilising elements at normal conditions, substantial savings can be achieved compared to 

other means such as bracings [1]. The main question that comes into the mind here is whether 

they can perform similarly at elevated temperatures. Therefore, in this research, the 

performance of sandwich panels at normal and elevated temperatures is evaluated. Sandwich 

panels can have different core materials, such as mineral wool (MW) and polyisocyanurate 

(PIR) cores. The bending stiffness and resistance of PIR sandwich panels at room and 

elevated temperatures were discussed in [2]. 
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The main focus of this research is on the bending performance of MW sandwich panels 

at normal and elevated temperatures. Besides, the effect of parameter changes on the bending 

stiffness of sandwich panels is evaluated.  

 

2. Test program  

For the experiments, the MW panels with thicknesses of 100 mm and 230 mm are 

selected. First, the displacement is monotonically increased to keep the parts of specimens in 

contact, and then the temperature is increased using ceramic heating pads to the pre-defined 

temperatures 200, 300, 450 and 600 °C for MW sandwich panels. Fig. 1 indicates the test 

arrangement. The vertical load is transferred to the panel through four beams HEA120 (steel 

grade S355) from the upper side of the panel (Fig. 1). The sandwich panel has an inner sheet 

thickness of 0.5 mm and an outer sheet thickness of 0.6 mm, and its width is 1200 mm. 

 

 
 

Fig. 1. Test arrangement of MW core, dimensions in mm 

 

Heating of the steel sheet is conducted using ceramic heating pads uniformly distributed 

on the inner sheet of the panel. Mechanical loading of the panel starts when the temperature of 

the inner sheet reaches the determined values. The panel is fixed at both sides with the size 

150 mm x 1000 mm. Deflections of the panel, the applied force and the temperature of the 

inner sheet are recorded by transducers and thermocouples during the tests. Fig. 2 

demonstrates one specimen before and after the test. The main damage during the tests is due 

to the shear failure and cracking of core material. 

 

 

 

a) b) 

 

Fig. 2. Bending tests of the sandwich panel: а) before the test; b) after the collapse 
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3. FE modelling 

To simulate tests by software ABAQUS [3], two different types of analyses are 

employed: First, "heat transfer" analysis to achieve the temperature distribution and then the 

"static general" analysis to generate load-displacement curvatures. The model considers the 

material nonlinearity and geometric nonlinearity. Furthermore, the contact behaviour is "Tie" 

between core and steel facings, as already shown in [4]. The core is modelled by solid 

elements, while shell elements are applied for the steel sheeting. The dimensions of the 

created models are according to the real dimensions of the specimens. 

 

3.1. Material properties 

The material of facing is steel S280GD+Z, with a density of 7850 kg/m3, and thermal 

properties of steel are defined according to EN 1993-1-2 [5]. Moreover, the mechanical 

properties of steel facing at elevated temperatures are reduced based on EN 1993-1-2. 

The mechanical properties of the MW core are received from the testing. In Fig. 3, the 

strain-stress curvatures for the MW core is illustrated. All thermal properties for core 

materials such as thermal conductivity and specific heat are taken from the literature [6]. 

 

 
 

Fig. 3. Stress-strain curvature for MW core 

 

3.2. Boundary condition and loading  

To simulate the boundary conditions accurately such as experiments, both ends of the 

lower face of the sandwich is fixed in X, Y and Z directions on edge surfaces of 150 mm x 

1200 mm. Mechanical loading is applied directly to the top sheet at four bands with an area of 

120 mm x 1200 mm equal to the bottom surface of HEA 120 beams (Fig. 4).  

 

 

 

a) b) 

 

Fig. 4. Finite element models of the sandwich panel: a) boundary conditions; b) failure mode 
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4. Verification of models  

In total, nine models of MW sandwich panels for the finite element models are verified 

by the experimental results. The load-displacement curvatures from the experimental results 

and simulations are used for comparison in Fig. 5 and 6. To simplify simulations, damage 

criteria parameters and delamination effects are not applied in the models. Thus, the 

numerical simulation of this paper focuses mostly on the initial linear behaviour of the 

sandwich panel. 

 

 
 

Fig. 5. Load-displacement curves for MW panels 100 mm 

 

 
 

Fig. 6. Load-displacement curves for MW panels 230 mm 

 

There is an acceptable agreement between numerical and experimental results. In 

experimental results, there are some jumping (sharp movement) that is due to the stop of the 

tests to control the experimental conditions. When the thickness of the panel changes from 

100 mm to 230 mm, the load-bearing capacity increases up to 77.7 %; furthermore, the 

bending stiffness of the panel rises around 129 %. 
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5. Parametric study 

After verification of numerical simulations with the experimental results, the finite 

element model is applied for a parametric study focusing on the bending stiffness of sandwich 

panels at room temperature. The range of changing parameters is based on the sandwich 

panels dimensions produced in the industry.  

In Table 1, the bending stiffness of MW sandwich panels achieved from FE models at 

normal condition is presented. 

 

Table 1. Bending stiffness of MW sandwich panels at room temperature 

Case 
D B L tF1 tF2 kFEM Fmax 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kN/mm) (kN) 

MW-tF2-0.4 100 1200 2500 0.6 0.4 0.8 8.11 

MW-tF2-0.7 100 1200 2500 0.6 0.7 0.84 8.49 

MW-tF2-1 100 1200 2500 0.6 1 0.88 8.49 

MW-tF1-0.4 100 1200 2500 0.4 0.5 0.74 8.19 

MW-tF1-0.7 100 1200 2500 0.7 0.5 0.77 8.19 

MW-tF1-1 100 1200 2500 1 0.5 0.78 8.21 

MW-D-100 100 1200 2500 0.6 0.5 0.79 8.11 

MW-D-160 160 1200 2500 0.6 0.5 1.31 13.49 

MW-D-230 230 1200 2500 0.6 0.5 1.79 19.25 

MW-L-1875 100 1200 1875 0.6 0.5 1.31 8.49 

MW-L-3125 100 1200 3125 0.6 0.5 0.65 8.48 

MW-B-900 100 900 2500 0.6 0.5 0.63 6.13 

MW-B-1500 100 1500 2500 0.6 0.5 1.04 10.54 

 

Where, D, B and L are the thickness, width and span of the sandwich panel, 

respectively. tF1 and tF2 are the nominal thickness of external and internal faces, and kFEM and 

Fmax show the bending stiffness and maximum load of sandwich panels, respectively. 

 

5.1. Results and discussion  

As can be seen in Table 1, although the thicker steel sheets have a higher stiffness than 

thinner ones, such growth is not considerable compared to other parameters. The reason can 

be explained regarding the fact that the bending stiffness depends highly on the geometry of 

the sandwich panel section, and facings thickness have a slight effect on the whole sandwich 

panel section. In other words, the changes in facings thickness do not play any crucial role in 

the moment inertia of the entire panel. For example, when the thickness of the lower sheet 

becomes 2.5 times higher, the bending stiffness of the sandwich panel increases only 10 %. 

Another investigated parameter is the thickness of the panel. It is clear that the increase of the 

panel has a significant effect on the bending stiffness and load-bearing capacity of the 

sandwich panel (Table 1). 

According to the numerical results, it can be said the increase of the sandwich panel 

span reduces the bending stiffness but does not have a significant effect on the load-bearing 

capacity. For instance, when the span of the sandwich panel is extended from 1875 mm to 

3125 mm, the stiffness decreases about 50.4 %. The width of the sandwich panels is another 

variable of this research. As expected, the enlargement of the panel width leads to the increase 

of both stiffness and maximum load. The change of the width of the panel from 900 mm to 

1500 mm increases the stiffness from 0.63 kN/mm to 1.04 kN/mm, and the load from 6.13 kN 

to 10.54 kN. 
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Conclusion 

In this research, bending stiffness of sandwich panels with MW core has been 

investigated through experimental tests at normal condition and elevated temperatures. It is 

shown that the elevation of heat affects the bending stiffness and load-bearing capacity of 

sandwich panels. For the simulation of MW sandwich panel with a thickness of 100 mm, the 

bending stiffness and load-bearing capacity decrease around 69.5 % and 73.4 % when the 

temperature rises to 600 °C respectively. This reduction is lesser for the panel with 230 mm 

thickness. The reason is that as the thickness of the panel increases, at the same time and 

temperature, the degradation of the core materials occurs in a smaller part. 

The parametric study shows that by altering the investigated parameters at ambient 

temperature, the value of the bending stiffness and maximum load-bearing capacity would 

change. However, depending on the investigated parameter, the changes in bending stiffness 

and load-bearing capacity can be different. For example, the changes in the thickness of the 

internal and external facings have the least effect. In contrast, the changes in thickness, span 

and width of the panel have the highest impact on the bending stiffness. For future work, a 

parametric study at elevated temperatures will be conducted. 
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 POTENTIAL BRIDGE - RELATED HAZARDS IN NEW YORK CITY, 1982 - 2008 

 Bojidar Yanev 

 

Key words: bridge, condition, flag, forecast, hazard, potential, resilience, robustness 

ABSTRACT: New York State Department of Transportation designates potentially hazardous 

bridge conditions as flags. Between 1982 and 2008 the flags on the bridges owned by New York 

City underwent a precipitous increase, and after several years at an extremely high level, declined 

to a stable and manageable number. Lessons from that history are drawn for the management of 

the transportation infrastructure, as well as for general applicability.  

Introduction  

    The Federal-Aid Highway Act of 1968 initiated modern vehicular bridge management in the 

United States, and by extension, worldwide. The Federal Highway Administration (FHWA) and 

the American Association of State Highway Transportation Officials (AASHTO) quickly built a 

National Bridge Inventory (NBI) of 230,000 vehicular bridges, pesently approaching 650,000. A 

vehicular tunnel database was initiated in 2015. Integration of the railroad bridges is expected.  

     An economically sustainable strategy capable of arresting the decline of bridge conditions had 

to be two-prong. Potential emergencies had to be identified and mitigated at the earliest. Realistic 

models of life-cycle bridge performance had to generated. Thus, the management of the national 

vehicular transportation network, its local subsets, and the individual assets needed reliable 

actionable information on immediate and long-term needs.  To that end, the Act mandated 

biennial inspections of vehicular bridges, and hence, the assessment of their conditions (Ref. 1, 

2).  

Bridge conditions 

    The vagueness of the term „condition‟ was immediately recognized. The NBI, contains 

concurrent evaluations combining diverse state-of-the- art means in a redundant system satisfying 

that demand. Local owners supplemented NBI according to their specific needs. Table 1 

enumerates some of the evaluations and appraisals developed as a result. It illustrates the 

evolution of the bridge assessments in their various forms. Milestones in that process were the 

introduction of the AASHTO LRFD Bridge Design Specifications in 1995, now in their 8
th

 

edition (Ref. 3) and the AASHTO Bridge Element Bridge Condition States (Ref. 4), adopted 

nation-wide after 2015. Figure 1 illustrates the resulting condition database.  

    Visual inspections regularly update the NBI with two types of assessments: descriptive and 

prescriptive.  Condition ratings and the condition states are descriptive. In various degrees they 

combine qualitative opinions of qualified engineers and quantitative measurements. They support 
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decisions. The element condition states introduced by Ref. 4 assess material quantities, thus 

reducing the role of qualitative evaluations. They superseded the Sufficiency Ratings, on which 

the national bridge deficiency statistics were based hitherto, without necessarily being able to 

replace them.  

    In contrast, prescriptive assessments are decisions recommending action. Such are the flags, 

designating potential hazards, according to New York State Department of Transportation (NYS 

DOT) (Ref. 5). 

 

 

Table 1. Bridge evaluations 

Evaluation Type Source Product Description  

Element condition rating Descriptive Ref. 1 9 – new / 0 – imminent failure 

Serviceability appraisal Descriptive Ref. 1 9 – superior to design criteria / 0 - closed 

Maintenance rating Prescriptive Ref. 2 9 – no repairs needed / 1 - closed 

Sufficiency rating Computed 

by weighted  

formula 

Ref. 1 S1 + S2 + S3 + S4 < 100%, where: 

S1 – Structural adequacy & safety; 

S2 – Serviceability & obsolescence; 

S3 – Essentiality for public use; 

S4 – Special reductions 

Load rating Analytic, 

Descriptive/ 

Prescriptive 

Ref. 1 

Ref. 3 

Inventory & Operating load ratings 

According to AASHTO 

Condition states Descriptive/  

Prescriptive 

Ref. 4 4 – Good; 3 – Fair; 2 – Poor; 1 - Severe 

Element condition rating Descriptive Ref. 5 7 – new / 1 – totally deteriorated or failed 

Flags Prescriptive Ref. 5 Potential hazards: structural & safety 
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                  Fig. 1. Redundant bridge condition assessment database  

      Based on its bridge inventory, New York State DOT also recognizes a number of 

vulnerabilities, such as steel details, concrete details, seismic, hydraulic, collision, overload, and 

acts of destruction. Overload has been since superseded. 

     In another critically important development, advanced technologies offered a variety of non-

destructive testing and evaluation (NDT & E) techniques (Ref. 6), allowing the quantification of 

previously purely qualitative assessments.   

     Load ratings have a dual role. They are actions, responding to descriptive assessment and can 

prescribe further action, depending on their analytic assessments. 

    In order to support the decisions allocating considerable public funds to transportation 

networks, bridge management systems must integrate information from all pertinent and reliable 

sources in concise actionable form. Condition ratings, potential hazards and diagnostics report „as 

is‟ conditions on the project or ground-up level. Load ratings and vulnerabilities are determined 

top-down at the network level. Serviceability combines ground-up findings and top-down 

determinations.  

    A well-functioning database should provide a redundant set of complementary evaluations, 

such as those of Fig. 1, with each method compensating for the „blind spots‟ of others. Used 

concurrently, in their incongruous dimensions, the various assessments supply a multi-faceted 

view of the  infrastructure, and of each other. The example of Fig. 2 illustrates a comparison of 

bridge condition and sufficiency ratings for the roughly 700 vehicular bridges of New York City 

during the early 2000s.  
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Fig. 2 Condition and Sufficiency ratings of vehicular bridges in New York City versus age 

      Consistent with the management objective, structural conditions rated ≤ 3 (not functioning as 

designed) are exceptional. In contrast, sufficiency ratings < 50% are numerous. Whereas the 

service may be relatively unsatisfactory, the structural conditions are not hazardous. The 

described overall state, although not excellent, is functional. A reverse pattern, implying that 

condition ratings are less stringent than serviceability would have been unacceptable. Figure 2 

confirms the adequacy of the two assessments as well. The sufficiency rating includes 

assessments of importance, serviceability and obsolescence, and therefore should be more 

demanding than the condition ratings, which evaluate only departures from the as-built states. 

Structural condition assessments, in turn, raise the standards of assessment with respect to the 

analytical load ratings.  AASHTO load ratings find bridges still viable, while condition ratings 

are already raising flags, again contributing to safer standards of operation. 

    Resilience, robustness and sustainability are relatively recent network and project level 

qualifiers. They are still to be integrated in bridge condition assessments, and qualified & 

quantified sufficiently for management decisions.  

The NYC bridge network and management 

During the last several decades, the vehicular bridges managed by NYC DOT have fluctuated 

around the numbers in Table 2. Using their original dates of completion, their average age circa 

1990 was approximately 75 years (age is not adjusted for rehabilitations). Roughly 600 bridges 
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on the arterial network in the five city boroughs are managed by NYS DOT. Their average age 

was approximately 35 years.  

     Up to 2015 bridge inspections in NYS DOT (Ref. 5 and its earlier versions) included the 

following significant unique features: 

- All inspectors pass a state course; 

- Team leaders are professional engineers licensed in NYS; 

- Fracture-critical elements are inspected hands-on and certified by the team leader;   

- All bridge elements were rated in all spans on a scale from 7 (new) to 1 (failed); 

- Potential hazards are designated as flags and processed separately. 

     In 2016 the seven condition rating levels were superseded by the four condition states 

recommended by AASHTO in Ref. 4, as in Ref. 7. The rest of the features pertain. 

                                                  Table 2. NYC Bridges & Tunnels 

Type Quantity 

East River Crossings        4 

Moveable      25 

Waterway      51 

Arterial    208 

Off – System (Local)    389 

Pedestrian    107 

Tunnels        6 

Total    790 

The flag history 

        The flag protocol developed by NYS DOT can be viewed as a precursor of subsequent, and 

still future bridge condition assessments. The present article details the evolution and significance 

of the flag incidence in New York City from their inception in 1982 to their arrival at a „steady 

state‟ circa 2006. New York State DOT designates potentially hazardous bridge-related 

conditions as flags in the following instruction (Ref. 5): 

Red Flag - A structural flag that is used to report the failure or potential failure of a primary 

structural component that is likely to occur before the next scheduled biennial inspection.  

Yellow Flag - A structural flag that is used to report a potentially hazardous structural condition 

which, if left unattended could become a clear and present danger before the next scheduled 

biennial inspection. This flag would also be used to report the actual or imminent failure of a 

non-critical structural component, where such failure may reduce the reserve capacity or 

redundancy of the bridge, but would not result in a structural collapse.  

Safety Flag - A flag that is used to report a condition presenting a clear and present danger to 

vehicular or pedestrian traffic, but poses no danger of structural failure or collapse. Safety Flags 

can be issued on closed bridges whose condition presents a threat to vehicular or pedestrian 

traffic underneath or in their immediate vicinity.  
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Prompt Interim Action (PIA) – A flag demanding resolution by the responsible owner within 24 

hours.  

   With the exception of the several early years, these definitions pertained during the period 

illustrated in Fig. 3. The figure illustrates the flags issued for the approximately 700 vehicular 

bridges under the responsibility of New York City.  

         

      Fig. 3 Flag incidence at the vehicular bridges of New York City, 1982 – 2006 

      The flag history illustrated in Fig. 3 can be divided into the following five periods: 

1982 – 1987 Steady state following initial adjustments. 

1987 – 1992 Annual increase by a factor reaching 2. 

1992 – 1996 Steady state peaking at approximately 24 times above the initial one.   

1996 – 1999 Annual decrease by a factor of approximately 1.24. 

1999 – 2006 Steady state at a level approximately 10 times above the initial one. 

     Over the considered period the direct unit costs of flag mitigation averaged from 10 K to 20 K 

$US. User costs due to traffic interruptions are notoriously intractable, but would be higher. The 

costs of the potential hazards escalating to actual accidents are incalculable, but speculative 

modeling could propel them into the billions. As a result, the urgency of the need to address the 

looming crisis in bridge conditions was recognized at all levels of city management. Two events 

captured the attention of general public as well.    

     In 1988 bridge inspectors found the deterioration of the Williamsburg Bridge (1903) across 

East River so advanced that the structure was closed temporarily to all vehicular and subway 

traffic. The ensuing in-depth inspection, analysis and reviews concluded that a rehabilitation, at a 

cost exceeding 1 billion $US was possible and urgent. A less visible, but no less significant 
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consequence was the re-establishment of the Bureau of Bridges (later Division) at the New York 

City Department of Transportation (NYC DOT). During the various financial crunches over the 

20
th

 century, the all-powerful Bridge Commission of the early 1900s had been gradually absorbed 

by departments responsible for general services.  

     On June 1, 1989 a piece of concrete spalled from the underside of the Franklin Delano 

Roosevelt (FDR) drive on the Manhattan East Side at 19
th

 St. and killed a motorist. A review of 

the bridge inspection reports indicated that nearly half of the City bridges had decks in similar 

condition.  

     Under these constraining circumstances, the new City Bridge Bureau had to obtain emergency 

funding and retain qualified in-house and contracted expertise, while forecasting its needs. The 

latter process is presented herein. 

The forecasting model 

In 1991 the Inspection & Management Unit at the Bridge Division undertook to forecast the flags 

expected for the year. The information consisted of the biennial and interim inspection reports 

generated by consultants under contract with NYS, and the hands-on knowledge of the Unit 

teams (qualified by NYS standards). The flag history, available up to 1990 suffered from a 

number of unavoidable inconsistencies. The increasing numbers observed in 1988 and 1989 

compounded to an indeterminable degree several factors, including the following:  

- accelerating structural deterioration; 

- increased frequency of inspections; 

- competence adjusting to the incidents at the Williamsburg and the FDR; 

- interim modifications in the flagging procedures. 

   As in all engineering solutions, the forecast would have to balance the determinism and 

uncertainty of the phenomenological and probabilistic approaches. Uncertainly is traditionally 

attributed to ignorance, vagueness and randomness, each requiring specific treatment. Condition 

ratings suffer from ignorance and vagueness, whereas structural behavior can be random. 

Phenomenological models describe and explain material behavior under controlled conditions. 

They are modified according to the frequency of obtained test results (as is the „nominal‟ 

resistance prescribed by design specifications). Structural performance and ambient conditions 

are bounded but random. Their modeling relies on „degree of belief‟ and „frequentist‟ or 

statistical approaches. Frequentist or statistical models do not capture the discontinuities of 

unstable equilibrium and failure.  

    The two main sources for forecasting flag incidence were the descriptive condition ratings and 

the prescriptive flag reports on record. Direct knowledge of special structures, such as the 25 

moveable bridges and the 4 East River crossings ought to be incorporated. Phenomenologically, 

flag incidence could be correlated with element conditions. Such a model would imply that the 

flag increase was due to accelerated deterioration. Since structures do not deteriorate linearly at 

any age, and particularly past the age of 75 years, this was highly probable. However, inspection 

reports contain not quantified conditions, but qualitative condition ratings. Moreover, the 

flagging increases in 1988 and 1989 had to be influenced to some degree by the closure of the 

Williamsburg Bridge and the fatal accident at the FDR, hence introducing a strong subjective 
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element. On the positive side, a subjectivity, similar to the one influencing the latest reports, was 

likely to pertain over the immediately next ones.  

    The first step was to present the relevant information as coherently as possible and allow it 

guide the forecasting. The following steps were taken: 

1. All flags were attributed to the bridge elements whose conditions had caused them. Eighteen 

structural elements were contributing approximately 85% of the annual flags. The study focused 

on these elements. A sub-set of 10 elements contributed 70% of the flags. That information was 

useful for flag mitigation. The forecasting did not prioritize flags. 

2. A correlation was sought between the number of flags issued and the condition rating of the 

responsible element(s) at that time. The flagged elements were represented as a fraction of all 

elements of their group. These fractions were regarded as estimates of the likelihood for the 

critical elements to be flagged at each rating level. The results for 1990 are shown in Table 3. The 

4932 wearing surface ratings are indicative of the number of spans in the inventory. 

   The following assumptions were made: 

- A flag saturation level was defined as the maximum number of flags that each element was 

likely to receive at each condition rating level during the following biennial inspection.  For each 

element it was obtained based on the results in Table 3.  

  The distribution of the element ratings across the scale from 7 to 1 was assumed based on past 

record and, in some cases, bridge-specific information. Four specific circumstances had to be 

taken into account:  

- Potentially hazardous conditions are re-flagged absent evidence of long-term mitigating 

measures. Hence, the numbers for any year combine new and existing ones. 

- Inspections are biennial, however during the period under consideration roughly half the City 

bridges were receiving annual interim inspections due to their poor condition. One way to 

address this difficulty was to extrapolate from the existing year over two years and then 

interpolate for the „interim‟ year. 

- If the bridge network were in a „steady state‟ from one year to the next, the element rating 

distribution across the rating scale would be reasonably close to constant. In the modeled case 

however, bridges were “sliding down” at annual rates between 0.1 and 0.2 points and 

rehabilitations were pending.  The shortest useful lives of primary members and reinforced 

concrete (RC) decks were between 30 and 40 years, and those of joints and bearings were under 

10 years. Thus, the lower rated populations were gaining and the higher rated ones were 

shrinking.    

-  Safety flags, for example those caused by traffic accidents and utility damage, can be 

independent of bridge element ratings. Hence, they would be a priori candidates for statistical 

modeling.  

    Statistical and phenomenological reasoning informed all estimates.  For example, the flagging 

of some elements, such as railings (including both bridge railing and approach guard rails in 

Table 3), medians and curbs is less dependent on condition ratings, because it reflects impact 
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damage caused by accidents. In contrast, joints, bearings, seats, pedestals, and columns were 

known to be more susceptible and hence, likely to receive more flags. 

    The results for decks and primary members, which are the heaviest contributors to flag 

numbers are shown in Table 4. Based on the record and phenomenological reasoning, the flag 

likelihood of decks and primary members rated 1 was assumed to be 100% and 250%, 

respectively. Primary members can be flagged more than once in a span, but a failed deck is 

likely to be flagged summarily for the span. 

    Following the described procedure for all 18 elements in Table 3 resulted in 2387 flags. Since 

the 18 elements were assumed to account for 85% of all flags, the forecast was corrected to a 

total of 2387 / 0.85 = 2807.  

    Particular allowances were necessary for the 4 East River crossings. According to the NBI 

Queensboro has 53 + 37 = 90 spans, the Brooklyn has 75 spans, the numbers at the Williamsburg 

and Manhattan are comparable. The high numbers however, are due to the approaches. Between 

anchorages, each of the three suspension bridges is counted as three spans.  A more realistic 

inventorying would have counted the panels of the stiffening trusses as spans. As it is, the decks 

and primary members of spans with respective lengths 284/487/284 m (Brooklyn), 182/488/182 

m (Williamsburg), and 222/449/222 m (Manhattan) receive at least 10 times more flags than the 

numbers assumed in Table 4.  Rather than adjust the modeling for the East River and moveable 

bridges, 400 flags were added to the forecast, based on records of existing flags. For 1991 the 400 

flags were not added. Thus, the flag forecasts added up to 2807 in 1991 and to 2807 + 400 = 3207 

in 1992. Fig. 3 shows 2838 in 1991 and 3071 in 1992. In 1995 flags peaked at 3220. 

    Even after substantial rehabilitation projects, but with many still pending, the biennial 

inspection of the Brooklyn Bridge in 2010 issued 408 flags.  

 Conclusions 

The described procedure is too specific for direct application elsewhere, even to the same bridge 

network at a different time. Nevertheless, it allows for some generally valid observations, 

including the following: 

1. The described forecasting was made uniquely possible by the biennial and interim inspections 

generated according to the NYS DOT specifications governing at the time. Significant were the 

following features of the reports: 

- The bridge inventory was sufficiently detailed in each span to allow modeling. 
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- The reports enabled a correlation between the qualitatively different descriptive (condition 

ratings) and prescriptive (flags) assessments. Particularly useful was the directive (since 

rescinded) to issue flags for all affected structural elements. Thus, flags did not specify the 

element condition ratings.  For the study presented herein, the flags from 1982 to 1990 were 

correlated manually. NYC DOT later supplemented the NYS DOT database with that correlation 

in a digitized form. 

- Despite their subjectivity and lack of quantification, the overall bridge condition and 

serviceability ratings illustrated in Fig. 2, particularly when considered jointly, valuably 

supported life-cycle management decisions. The AASHTO element condition states introduced in 

Ref. 4 and Ref. 7 advanced the quantification of conditions, but rendered the qualitative overall 

bridge condition ratings of Fig. 2 obsolete, producing a debilitating discontinuity in the database.  

Qualitative assessments remain indispensable. Since a single perfect condition assessment system 

does not exist, engineering management decisions should rely, as much as possible, on redundant 

and overlapping evaluation systems. 

2. The random events of traffic, climate and other factors will always cause a certain number of 

potentially hazardous conditions, unrelated to structural deterioration. In the case of Fig. 3 that 

number appears to be around 1200. The management of any particular network must budget for 

the identification and mitigation of typically recurring potential hazards. Thus, any increase 

would signal declining structural conditions or abnormal ambient conditions. Non-structural 

conditions are no longer „flagged‟ at NYS DOT (Ref. 7) and other modifications are also in 

effect. Critical discontinuities have been introduced in both the flag and condition rating 

histories. Bridge managers must therefore have hands-on knowledge of both the database „top-

down‟ and the bridge conditions „ground-up‟. As Ref. 8 suggests, condition assessments remain a 

work in progress. 

3. With proper interpretation, the qualitative descriptive ratings of Fig. 2 reflect the network 

condition realistically. The graphs suggest an average bridge life of between 80 and 100 years, 

however that is misleading. The worst cases of 35 to 40 years generate the flags and govern the 

needs. Under the ever-present funding constraints, mitigating the potentially hazardous worst 

cases may not leave adequate resources for maintaining the good ones. Management must supply 

stop-gap measures by the most primitive tactic of triage, typical of conflicts. Reversing the state 

reflected in Fig. 2 and Fig. 3, incurs direct and user costs much higher than the optimal. For 

example, the decline of flags between 1993 and 2003 was achieved by capital reconstruction 

projects at an average annual cost of 600 m. $US. Subsequent funding strategies must guard 

against relapsing to the conditions of 1987. Hence, a meaningful planning horizon at any time 

should exceed 10 years. The relatively recent re-focusing of FHWA from Bridge Maintenance to 

Bridge Preservation (Ref. 9) advances bridge management towards such more cost-effective life-

cycle strategies.  

4. Figure 3 describes the potential hazards on New York City bridge during a certain period, but 

its universal implications should not be lost. If ignored during a stable period of gestation, 

adverse conditions tend to „explode‟ in an unstable mode. Restoring stability is costly and the 

new steady state invariably exhibits much higher maintenance demands than the original. The 

flag „avalanche‟ of 1987 – 1995 had been festering since the infrastructure neglect of the 1970s 

and early 1980s. In a policy, since rescinded, bridge maintenance was not eligible for federal 
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funding at the time. It took the dramatic „extreme events‟ at the Williamsburg Bridge and the 

FDR to gain public attention and to attract funding. Less conspicuously, 80 City bridges were 

fully or partially closed, and many were load-posted. 

5. The terms „robustness‟ and „resilience‟ emerged in seismic research as qualifiers of structural 

or network ability to sustain damage, redistribute demands and remain functional after extreme 

events (Ref. 10). In the broadest sense however, they extend the AASHTO LRFD 

recommendations for redundancy and ductility from the project design to the network 

management level. Let the flag escalation of the period under consideration be viewed as an 

extreme event of relatively longer duration. Then, robustness and resilience can be used to 

qualify and quantify the „sustainability‟ of a network under regular service conditions, such that 

extreme events are avoided, rather than survived. Broader environmental implications are already 

under consideration. The „flag epidemic‟ of the 1990s is a useful example of general significance.  

Acknowledgement: The Bridge Inspection & Management Unit at NYC DOT performed the 

reported work in 1990 the under the author‟s direction. The expressed views are solely his own. 
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Abstract: The shear strengthening of unreinforced masonry (URM) walls needs to be 

carried out through appropriate and effective techniques, compatible to the particular 

physical characteristics of the substrates. In this paper, various types of composite 

strengthening systems are presented and discussed. In recent years, the composite 

strengthening systems, especially those made with textile reinforced mortars (TRM), 

have received significant attention, due to their convenient mechanical properties and 

sustainability characteristics. Various analytical and numerical models have been 

developed to quantify the strength and deformation capacity improvement provided by 

the composite reinforcement to the URM walls. However, there is still a lack of works 

that examine the overall performances of the composite strengthening systems, 

including their limitations which are not thoroughly known, and, in some 

circumstances, may lead to buckling and out-of-plane failure of the URM walls. 

 

Key words: unreinforced masonry, composite strengthening systems, near surface 

mounted, externally bonded reinforcement, textile reinforced mortars.  

 

 

1. Introduction 

The majority of existing historical masonry buildings has been constructed as 

unreinforced masonry (URM) structures. The design of these structures was focused mainly 

on the gravity loading and thus, many URM buildings are potentially vulnerable to earthquake 

loads. The URM walls take advantage of the adequate masonry compressive strength, and 

they behave satisfactorily as long as the loads are vertical. On the other hand, the shear 

response of URM walls is more complex and depends, mainly, on the nature of the mortar and 

the bricks. Furthermore, the stocky sequence of masonry units and the negligible tensile 

strength of the masonry material, makes these structures very brittle and with low ductility [1, 

2].  

 The strengthening of the URM structures is an important issue and the design and the 

implementation of an appropriate reinforcing system represents the key aspects in order to 

achieve the required seismic performances in terms of energy dissipation capacity. The 

traditional strengthening techniques may not be very effective for historical masonry 
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constructions, due to the high additional mass of the constituents and unsatisfactory 

mechanical attributes [3]. 

Strengthening URM structures with composite systems is a consolidated technique that 

has focused the research of several research teams in the last decades. The effectiveness of 

various composite products was analysed for different masonry elements (walls [4, 5], pillars 

[6, 7], arches, vaults and domes [8, 9]), under particular loading conditions: compression [10], 

static and cyclic shear [11, 12], static and cyclic bending [13, 14]. Based on various extensive 

experimental programs, the remarkable structural performances of the composite 

strengthening systems have been validated. According to these experimental programs, the 

bearing capacity can be improved with up to 100% in bending (thanks to the tensile 

contribution of composites) [15], over 20% in shear [16] and over 100 times in compression, 

in case of arches and domes [17]. 

A large share of the composite strengthening systems, designed for URM walls, are 

using fibre reinforced polymer (FRP) pultruded products that are manufactured under strict 

control procedures and visual inspection. Although these industrialised products have well 

controlled properties, their manual application into the strengthening system may result into 

structural deficiencies, usually associated with adhesive voids or inadequate curing. In order 

to overcome these drawbacks of the FRP strengthening systems, the textile reinforced mortar 

(TRM) composite, which is also referred to as textile reinforced concrete (TRC) or fabric 

reinforced cementitious matrix (FRCM), has emerged as an alternative strengthening 

technique. The application of TRM increases the shear strength of masonry walls, and it also 

improve the dominant failure mode. The TRM strengthened URM walls have a gradual 

prolonged failure, which is highly desirable, especially in the case of structures located in the 

earthquake prone areas [18]. 

 

2. Composite strengthening systems for URM masonry walls 

 

2.1. Externally bonded reinforcement 

The externally bonded reinforcement (EBR) technique (Figs. 1, 2) uses either pre-cured 

FRP composite laminates (bonded onto the masonry walls with a structural adhesive) or FRP 

sheets (applied by wet lay-up). The orientation of the FRP reinforcement can be horizontal, 

vertical, diagonal, or in a grid pattern. Furthermore, the strengthening system can be applied 

on one side or on both sides of the URM wall [19]. 

 

 
Fig. 1. FRP Externally Bonded Reinforcement (EBR) applied to URM wall [19] 
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        a) b)  

 

Fig. 2. FRP EBR strengthening technique applied to: а) Victor Slăvescu historical 

building; b) Laminates bonded on an URM wall [20] 

 

2.2. Near surface mounted  

The near surface mounted (NSM) strengthening technique uses FRP composite 

products, such of bars or strips that are bonded with structural adhesives into cuttings, in 

depth of masonry walls (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. Near surface mounted strengthening system applied to an URM wall [19] 

 

2.3. Central core strengthening technique  

The central core strengthened technique (Figs. 4, 5) involves drilling continuous straight 

vertical grooves through the head joints and the brick units and horizontally at the bed joints. 

After the drilling and the cleaning processes are finished, an epoxy primer is applied and the 

grooves are partially filled with an epoxy structural adhesive. The reinforcement used for this 

strengthening system consists of FRP rods installed in the grooves and encapsulated by an 

epoxy adhesive product. This strengthening system increases the URM wall capacity to resist 

in-plane and out-of-plane loading, but, at the same time, it creates regions of varying stiffness 

and strength properties. 
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Fig. 4. Centre core strengthening technique applied to an URM wall [19] 

 

              

 

         

 

 

        a) b)  

 

Fig. 5. Combined EBR and Central core strengthening techniques applied to: а) Palace 

Hotel, Govora; b) FRP EBR and central core reinforcements applied on an URM wall [20] 

 

2.4. Textile reinforced mortars  

The textile reinforced mortars (TRM) strengthening system uses a structural layer of 

engineered cementitious composite (ECC) that is fully or partially (only in the case of 

elements with complex geometry) bonded onto the faces of the URM walls (Figs. 6, 7). The 

TRM are usually composed of a dry fibre mesh, embedded in a cementitious matrix. This 

strengthening system is particularly well-suited for the reinforcement of masonry structures 

due to its high compatibility with the substrate, vapour permeability and durability against 

environmental agents.  

Moreover, a TRM system has similar advantages to the ones of an FRP system, 

including high strength to weight ratio and corrosion resistance, but it overcomes some major 

FRP drawbacks, especially those related to the unsatisfactorily behaviour under elevated 

temperature and un-proper application on damp surfaces [18]. The flexural capacity of an 
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URM wall strengthened with TRM is affected by several factors. The flexural capacity of the 

system can be improved by increasing the number of reinforcement and mortar layers. The 

type of the reinforcing fibre mesh influences the overall flexural capacity of the element, due 

to the dominant failure mode and bond strength associated with each type. In addition, the 

anchoring of the TRM system may help to increase the bearing capacity and ductility of the 

strengthened element, by delaying the development of the failure mode. 

 

 
Fig. 4. Textile reinforced mortar applied to an URM wall [19] 

 

              

 

         

 

 

        a) b)  

 

Fig. 5. Textile reinforced mortar applied to: а) Golia Monastery, Iași [21]; b) TRM 

applied on the monastery walls [20] 

 

3. Conclusion 

In recent years, the rehabilitation and strengthening of URM buildings has seen a 

remarkable development on the basis of new techniques and materials. In this study some of 

the shear strengthening techniques that are either suited for URM walls, or have been 

particularly designed for these structural elements are described. The history of past 

earthquakes showed that the URM buildings had performed the worst, developing un-

repairing damages and also accounted for many life losses. In this frame, the already 

developed FRP strengthening techniques for plane / reinforced concrete, steel and timber 

members were also applied to masonry elements. However, the FRP composites have 
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demonstrated unsatisfactory performance, when applied to URM structures that were located 

in high temperature environments, where the glass transition temperature of the resin is 

reached. This justifies the need to examine alternative strengthening techniques, such as the 

TRM systems. As it has been discussed in this paper, the TRM system has similar advantages 

to the ones of an FRP system, but it overcomes various FRP drawbacks, especially those 

related to the unsatisfactory behaviour at elevated temperature and un-proper application on 

damp surfaces. 
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STEEL STRUCTURES - ONLY A NICE IDEA?  
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Abstract: It is obvious, that many steel structures, such as road and railway bridges, 

have an enormous need for rehabilitation. The reason for this lies in an unexpectedly 

strong increase of the heavy traffic during the past decades. This leads to an 

increased both static and fatigue loading and therefore to a considerable increase of 

fatigue damages in steel bridges in the form of cracks. Since, for economic reasons, 

the existing structures cannot easily be replaced by new constructions, the repair 

often is unavoidable. The application of carbon fibre reinforced plastics (CFRP) 

using epoxy-based adhesives shows high potential in order to increase the remaining 

service life of fatigue damaged steel structures. Compared to commonly used repair 

methods the cross-sectional weakening caused by bolted reinforcement plates as well 

as the notch effect and the negatively acting residual stresses caused by repair 

welding can be avoided. One of the objectives of the current research project is the 

investigation of the influence of adhesively bonded prestressed CFRP lamellas on the 

reduction of the stress intensity at the crack tip and therefore an increase in the 

remaining lifetime of steel components. This paper focuses on experimental 

investigations on single-sided reinforced centre-notched specimens considering 

different adhesives, prestressing grades as well as loading conditions. In the first test 

phase of the fatigue testing for each specimen a 40 mm long crack is induced, which 

in the second phase is reinforced using adhesively bonded CFRP lamellas. In the 

third test phase the reinforced specimen is subjected to a fatigue test and the crack 

propagation is measured using RDS propagation gauges. The experimental results 

show a high potential for repairing fatigue damaged steel structures by the use of 

adhesively bonded CFRP lamellas.  

 

Keywords: CFRP lamellas, steel, reinforcement, fatigue, tests  

 

      1. Introduction  

       Many cyclic loaded steel structures, such as road and railways bridges or large 

conveyor systems, have an enormous need for rehabilitation. In particular, the average 

condition of bridges has deteriorated significantly in recent years. A study by the Federal 

Highway Research Institute in Germany shows that ca. 15% of the road bridges have to be 

renewed or rehabilitated in the near future [1]. Similar conditions can be observed in other 

countries. The main reasons for this are the increased volume of traffic, the proportion of 
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heavy-duty traffic and the permissible axle loads in the last three decades, which clearly 

exceed the traffic load forecasts used for the design of bridges in the 1960s.  

       According to the current state of the art, fatigue damaged steel structures are 

strengthened by drilling the crack tip, repair welding or a combination of both. Partially, 

additional reinforcement measures, e.g. steel sheets or angles, are locally welded or bolted. 

The disadvantages of those common methods are the high heat input through welding and 

the associated negatively acting residual stresses as well as the cross-sectional weakening 

caused by bolts. Additionally, undefined notch details can originate from those repair 

methods. Frequently fatigue cracks again appear on these notch details after a short period 

of time. 

The strengthening of cracked steel structures using adhesively bonded CFRP lamellas 

overcomes the before mentioned disadvantages and, as the experimental findings show, 

can even result in higher remaining lifetimes compared to common repair methods. It 

allows a strengthening of the existing structure without inducing additional, undefined 

notch details. Furthermore, it represents a repair method without significantly changing the 

dead weight. Figure 1 shows potential notch details for an application of adhesively 

bonded CFRP lamellas as a method of crack repair. 

 

 
Figure 1. Left: Fatigue crack at a transversal joint of an orthotropic plate. 

Right: Fatigue crack at a fillet weld of a girder. 

       

       CFRP are characterized by a high tensile strength, a high modulus of elasticity, which 

can even exceed the stiffness of carbon steel, and a very low specific weight. Furthermore, 

they are corrosion and fatigue resistant [2]. First experiences on strengthening steel 

structures using CFRP materials regarding both quasi-static as well as fatigue behaviour 

were presented by [3] and [4]. In [5] the effectiveness of a rehabilitation of fatigue-

damaged details using welded sheet metal was compared to the effectiveness of a 

rehabilitation using adhesively bonded CFRP laminates. Initial design recommendations 

for increasing the remaining service life of steel structures with externally bonded CFRP 

materials can be found in the "CIRIA Design Guide"[6]. 

       A major advantage of the reinforcement with CFRP lamellas is the possibility of 

prestressing. The pretension force in the lamellas induces compressive stresses into the 

steel component superimposing the stresses caused by the fatigue loading and thereby 

reduces the stress intensity at the crack tip. Two methods of applying prestressed CFRP 

lamellas for strengthening cracked steel structures have to be distinguished. The pretension 

force can on the one hand be transmitted into the steel component by an adhesive layer. 

This way the compressive stresses are concentrated locally on the area around the crack 

tip. Since the level of prestressing is limited by the strength of the adhesive bond on the 

other hand pre-stressing systems with fixed anchor points can be used. This way the 

pretension force is transmitted into the steel component at two discrete points. For the 

rehabilitation of concrete structures various prestressing systems with fixed anchor points 

have been developed. As part of the ongoing research project, the influence of adhesively 

bonded prestressed and non-prestressed CFRP lamellas on the crack propagation rate as a 

local reinforcement of fatigue damaged steel components is being investigated. 
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    2. Preliminary Investigations 

    The bonding behaviour and the mechanical properties of the used materials highly 

influence the efficiency of the repair method. For this reason, experimental investigations 

are carried out to determine the material characteristics of the CFRP lamella and five 

different adhesives as well as the strength of the adhesive bond between steel and CFRP. 

To characterize the CFRP´s mechanical properties tensile tests according to DIN EN ISO 

527-4 are carried out at the BTU in Cottbus. On average, the 20 mm wide and 1.4 mm 

thick lamella has an ultimate strength of 3400 MPa and a Young’s modulus of 192,000 

MPa. The mechanical properties of five preselected epoxy-based adhesives are deter-

mined by tensile tests on injection moulded dumbbell specimens in accordance with DIN 

EN ISO 527 and by lap shear tests based on DIN EN 14869-2 at the RWTH Aachen. The 

specimens used in the lap shear tests are modified according to [7] in order to take into 

account the adhesion between the adhesive and the CFRP. Figure 2 shows the geometry of 

the modified sample. 

 
Figure 2. Modified lap shear specimen. 

 

      The experimental determination of the tensile properties is carried out strain-controlled 

with a rate of 1 %/min, while the shear properties are determined displacement-controlled 

with 0.09 mm/min. Based on the results, two adhesives are selected for the use in the 

following experimental investigations. Table 1 summarizes the mean values of the 

mechanical properties for the two chosen adhesives.  

 

Table 1. Mechanical properties of the chosen adhesives. 

 
 

      As can be seen from the Table 1, Epoxy 1 has a higher stiffness and a higher tensile 

and shear strength. Epoxy 2 in contrast has a higher deformation capacity in the quasi-

static tests, which is regarded as beneficial concerning a possible detachment of the lamella 

under fatigue loading.  In the installed condition, the bondline is stressed by permanent 

loads, such as the prestressing force and the mean fatigue load. Therefore, creep tests on 

the modified lap shear specimens (see Figure 2) are carried out at the BTU to investigate 

the deformation behaviour under a long-term loading. It is known that the creep behaviour 

of adhesive layers is significantly influenced by the ambient temperature. For this reason, 

the tests are carried out at four temperatures, which are shown in Table 2.  
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Table 2. Experimental conditions for creep tests. 

 
The thermal conditions reflect the expected operating conditions for the adhesive joint 

based 

according to EC3. The determination of the load level of the permanent load is based on 40 

% of the quasi-static shear strength, which has also been determined at the corresponding 

temperatures. Figure 3 shows the mean curves of the deformation for a long-term loading 

of 1000 hours for various temperatures and adhesives.  

 
Figure 3. Results of the creep tests. 

 

        In general, the characteristic increase of creep deformations with an increasing 

temperature can be derived from the diagram. For the design of adhesively bonded prestressed 

CFRP lamellas as a reinforcement measure, it is of particular importance to know the operating 

temperature range. Furthermore, it can be seen that Epoxy 2 allows larger creep deformations, 

suggesting a greater degradation of the pretension force compared to Epoxy 1. Both adhesives 

show distinct primary creeping. It is not solely attributable to the solving of secondary valence 

bonds and repositioning of chain segments. This behaviour is superimposed by load 

eccentricities due to the experimental setup, which result in twisting of the sample halves. 

 

        3. Tests on centre-notched specimens  

        3.1 Specimen  

        In order to investigate the influence of adhesively bonded CFRP lamellas on the crack 

propagation rate in steel components, fatigue tests are carried out on centre-notched specimens 

at BTU. The test specimen consists of a 10 mm thick steel sheet made from S355 J2 with a 

length of 700 mm and a width of 105 mm. In order to create an initial crack, which sub-

sequently is to be strengthened, a notch is induced in the middle of the specimen using the 

method of wire erosion. The bond length is dependent on the mechanical properties of the 

adhesives and is chosen according to [8]. For Epoxy 1 the bond length is 150 mm and for 

Epoxy 2 the bond length is 220 mm. Figure 4 schematically shows the test specimen for Epoxy 

1 with end anchoring, which are to prevent a failure at the end of the lamellas due to high peel 

stresses. 
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Figure 4. Centre-notched specimens with single-sided adhesively bonded CFRP strips and 

end anchoring. 
 

The CFRP lamellas are applied under laboratory conditions to the blasted steel surface (Sa 2½ 

according to DIN EN ISO 8501-1). Before applying the adhesive, the surfaces need to be 

thoroughly cleaned with acetone and lint-free cloths. In order to realize the bondline thickness 

of 1 mm, glass beads with the corresponding diameter are sprinkled into the not yet cured 

adhesive layer. After the joining process, the samples cure for 7 days under normal climatic 

conditions (temperature of 23 °C ± 2 °C and relative humidity of 65 % ± 4 %) and under 

uniform contact pressure. If the CFRP strips are to be prestressed, this is done directly before 

the application of the lamella to the adhesive layer. Within the scope of the research project, a 

special prestressing device was developed at KIT Karlsruhe for this purpose. It consists of a 

substructure in form of a profile U240 and fixed anchorages at its ends. Clamping jaws, that 

are connected to the anchorages over a system of threaded rods, nuts and linkages, are used to 

fix the CFRP lamellas. Intermediate blasted aluminium plates provide a more uniform 

distribution of the clamping force on the lamellas and a higher coefficient of friction in order to 

prevent slippage of the CFRP lamellas. The pretension force is applied by tightening nuts at 

the anchorages and monitored by a combination of load cells at the preload point of the device 

and strain gauges on the lamellas. After the curing process and before releasing the sample, 

end anchors are applied to prevent a detachment of the lamella ends (see Figure 4).  

 

      3.2 Test setup and procedure  

      The influence of the adhesive stiffness, the pretension force and the load level on the 

remaining lifetime of the centre-notched specimens is investigated. The experimental matrix is 

summarized in Table 3. 
 

Table 3. Test conditions and number of specimens respectively 

for the experimental investigations on centre-notched steel sheets 

 
        Herein LL stands for the load level, P for the prestress grade,  for the stress range in 

MPa and R for the stress ratio. The pretension force specified in kN applies to each CFRP 

lamella. 
       The test procedure is divided into three phases: In the first test phase, an initial crack with 

a length of 40 mm is created by applying a fatigue load according to Table 3. At KIT Karlsruhe 

a method to repeatedly produce the same initial crack length in each specimen was developed. 
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Using a copper wire, bonded onto the specimen at the point of the desired crack tip, and a 

voltage source linked to an electric circuit an input signal is placed into the test machine. When 

the initial crack tip reaches the copper wire a drop in voltage occurs. Using a shutoff criterion, 

the test machine automatically stops when a defined voltage value is undercut. In the second 

test phase each cracked specimen is strengthened by applying two CFRP lamellas on one side 

of the specimen following a fatigue test of each strengthened specimen in the third test phase. 

The fatigue test is carried out until the crack reaches a total length of 80 mm. The experiments 

run force-controlled with a frequency of 8 Hz. During the tests the machine force, the surface 

strains in the middle of the lamellas as well as the crack propagation to both sides are 

registered continuously. 
 

    3.3 Test results  

The evaluation of the crack propagation during the third experimental phase is of particular 

interest, since the efficiency of the reinforcement measures is in the foreground of the 

investigations. For load level 1 (LL 1) the crack propagation curves are exemplary shown in 

Figure 5. For reasons of clarity, only the mean curves derived from the measurements of the 

crack propagation to both sides are given. 
 

 
Figure 5. Mean crack propagation curves for LL 1. 

 

     A comparison of the results for the CFRP reinforced specimens with the results for 

unreinforced reference specimens shows the effectiveness of the developed repair method. A 

decrease in the crack growth rate can be observed with an increase in the pretension force. 

Whether this observation is generally valid for other load levels will be examined below. When 

plot-ting the number of cycles for the achieved crack length of 80 mm over the prestress 

grades, the curves in Figure 6 are obtained. In order to allow statements about the efficiency, 

the results are compared with the reference tests at the respective load levels. 

       
Figure 6. Influence of the prestress grade on the              Figure 7. Influence of the load 

level on the remaining life-time of the centre-notched                    remaining lifetime of the 

specimens.                                                                                      centre-notched specimens. 
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     There is generally an increase in the remaining life-time with an increase in the 

pretension force for load level 1. In the cases of LL 2 and 3, the increase in the number of 

cycles can only be observed for the pre-stressing levels P1 and P2. If the prestress force is 

further increased, the remaining service life decreases. This phenomenon can be explained 

by the negative influence of single-sided reinforcement. The intro-duction of an eccentric 

tensile force on the 10 mm thick steel sheet creates a secondary bending moment causing a 

precamber, which increases with an in-creasing pretension force. For all test results, it can 

be observed that longer remaining lifetimes are achieved using Epoxy 1. It is assumed, that 

the reason for this behaviour lies in the higher stiffness of Epoxy 1 compared to Epoxy 2.A 

comparison of the remaining lifetimes as a function of the load level results in the curves 

shown in Figure 7.  

        Remarkable is the strong decrease of the remaining lifetime for LL 2. The stress range 

is lower than for LL 3, but a higher stress ratio R and thus a higher mean stress 

counteracting the prestress seam to lead to a decrease in the remaining lifetime. Also, in 

the comparison in Figure 7 the negative influence of the single-sided prestressed 

reinforcement with an increasing prestressing grade can be observed. For these reasons, it 

is desirable to realise a two-sided reinforcement with prestressed CFRP lamellas, if this is 

possible in the respective application. Tests with double-sided bonded and prestressed 

CFRP lamellas are currently performed at the KIT and confirm the negative influence of 

the secondary bending moment. Table 4 summarizes the results of the normalized 

remaining lifetimes of the specimens for the experiments presented here. The reference test 

(without bonded CFRP lamella) of the respective load level is assumed to be the reference 

value. 

 

Table 4. Normalized test results for the remaining lifetimes 

of the centre-notched specimens. 

 
     

 4. Optimization of the crack repairing method  

     If in practice higher demands are placed on the remaining service life than can be 

achieved by the sole application of bonded CFRP strips or conventional methods, it is 

possible to combine different repair methods. The gain that can be obtained by combining 

different methods is experimentally investigated on CT (compact tension) specimens with 

an a/W-ratio of 0.6 according to ASTM E 399 at the BTU. Repair welding, drilling of the 

crack tip, single-sided bonding of prestressed and non-prestressed CFRP lamellas as well 

as combinations of these methods are considered. The test procedure is analogous to the 

investigations of centre-notched samples. A force amplitude of 10 kN, a stress ratio of 0.5 

and a test frequency of 14 Hz are used. More detailed information on the experiment can 

be found in [9]. Figure 8 shows the results for the third test phase. 
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Figure 8. Comparison of the remaining lifetimes of CT specimens strengthend by various 

crack repairing methods (M1= Drilling of crack tip, M2= Non-prestressed CFRP, M3= 

Prestressed CFRP, M4=Repair welding)  

        

The standardization for the illustration in Figure 8 is based on a reference 

experiment in which the crack in the third test phase was created without any repair 

measure. The high potential of adhesively bonded CFRP lamellas can be confirmed for all 

test results. Prestressing of the lamellas (prestressing level P2 is used) leads to a further 

increase in the sustainable number of load cycles. The remaining life can be further 

enhanced by combining different repair methods, such as drilling of the crack tip, repair 

welding and bonding of prestressed CFRP lamella (M1+M3+M4 in Figure 8). 

  

       5. Conclusion and outlook  
       The presented test results clearly show the high potential of adhesively bonded CFRP 

lamellas for a crack repair of cyclically loaded steel components. Depending on the 

adhesive and the loading conditions, the remaining lifetime of the specimens can be 

extended up to 690 %. For an application, it is essential to know the load level and define 

the material properties and the prestress grade, so that negative influences from the 

secondary bending moment are avoided. Further research needs to be done to design the 

reinforcement measure accordingly. If possible, a double-sided reinforcement is 

recommended. A combination of bonded CFRP lamellas with established methods, allows 

a further increase of the sustainable load cycles and is particularly suitable for high 

demands on the remaining service life of fatigue damaged steel constructions. 

      As could be shown in creep tests, it can be assumed that the pretension force is reduced 

by the primary and secondary creeping. The creep deformations increase with increasing 

temperature. In order to verify the effectiveness of the developed repair method in a 

practical application, measurements should be carried out on a selected bridge structure 

after the application of a local CFRP reinforcement. 
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Abstract: 

According to architectural design this building is one -storey, with complex shape and 

outline. 

Main walls are located over two rectangular bases, forming two volumes, but 

comprising one bearing structure. 

Bearing structure is wall type, designed from CLT (Cross Laminated Timber) panels, 

used for walls and roof bearing structures. Except CLT panels, solid timber roof girders 

and solid timber columns, both structurally connected to CLT elements, are being used. 

Roof structure at trade and administrative part is designed as cross grid system, made 

form solid timber.  beams.  

All structural connections are designed as hidden from system standardized connectors, 

such as Knapp®, Sherpa® or SFS Intec® screws. 

Wall CLT panels and timber columns and supported and anchored over strip 

foundation grid by the means of embedded steel H profiles and slotted steel plates, with 

application of special self-drilling screws. 

This structure is foreseen for construction this year (2020) and is the first one of such 

structural composition and design in Bulgaria. 

 

Key words: CLT, timber structures  

 

 

1. Introduction  

This Visit Center Building is located near a huge archaeological complex and is part of 

national project for conservation, restoration and exposure of archeological structures at late 

antique fortress “Shishmanovo kale”. The archeological site “Shishmanovo kale” is located 2 

km southern from Samokov city. The fortress has been built over first mountain elevation 

starting from the Samokov field toward northern slopes of Rila mountain, which elevation in 

known as “Shishmanov ridge” or “Dospey ridge”. 

As per architectural design Visit Centre Building is a one storey structure with a 

complex shape and general ground plan view and main facades are depicted in the following 

figures (Fig. 1, Fig. 2 and Fig.3. 

Main walls are located over closed contour comprising two functional volumes with 

additional rooms, all situated inside one bearing structure.  

                                                 
1
 Ivan Geshanov, MSc.Str.Eng, “K and G Consult “Ltd, Manager, ivgesh@gmail.com 
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In the central part of the building is located the main entrance and access corridor (No 

6) to the functional spaces on both sides. 

Left room noted as No1, to the corridor will be used as a presentation and exhibition 

hall with multimedia equipment. To the right side of the corridor is are located retail centre 

with reception desk and offices, all serving to the future visitors of the archaeological site. 

Main floor is elevated in average at about 50 cm from surrounding terrain due to high ground 

waters coming from mountain and existing terrain slope.  

 

 
Fig. 1. Architectural plan at elev.0.00/+0.45 

 

 
Fig. 2. North-East facade 
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Fig. 3. North-West facade 

 

2. Structural composition 

 

2.1. General 

Bearing structure is a wall type, designed from CLT (Cross Laminated Timber) panels, 

used for walls and roof bearing structures.  

CLT panels are relatively new structural material, made of odd number of laminated 

layers of planks with thickness from 20 to 50 mm each layer. Figure 4 presents two types of 

structural panels used for walls and roof elements. Strength class of timber is C24 according 

to БДС EN 14080. 
 

  
A)                                                       B) 

Fig. 4. A) Wall CLT panels; B) Roof CLT panels. 

 

Next figures present general composition of main structural elements. 
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Fig. 5. Mounting layout of walls and columns at elev. 0.00. 

 

 
Fig. 6. Mounting layout of roof elements. 
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Representative longitudinal cross sections are shown in Figure 7. 

 

 
Fig. 7. Longitudinal cross sections. 

 

Due to relatively big supporting spans of roof bearing structure above main hall 

(between axis A and B) are designed roof beams structurally connected to the roof panels. 

Similarly, relatively high walls at the hall has required design of additional vertical and 

inclined stiffening elements (columns). As it can be seen from Fig.7 main bearing structure at 

the hall is actually a polygonal timber frame supporting roof and inclined wall panels. 

Roof bearing structure above main entrance and reception desk is designed as a 

crosswise grid system from timber beams structurally connected to roof panels. 

 

2.2. Structural joints and connections 

All connections between timber elements are designed as a standardized system and 

hidden connections. 

All connections between: wall panel to wall panel, roof panel to roof panel, roof panel 

to wall panel, roof panels to roof beams, rall panels to columns are designed with self-drilling 

through timber fasteners (long screws) with concealed head, presented in the next Fig.8: 

 
Fig. 8. Self-drilling fasteners (screw). 
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All supporting connections between roof beams and walls, columns or main beams are 

designed with standardized system fastening devices such as the one, shown on the next 

Fig.9. 

 

 
Fig. 9. System fastening devices 

 

Frame node connections are designed and realized by the means of embedded steel 

plates in a slots at both column and beam ends and fixed with special self-drilling screws WS 

(Fig.10) through timber and steel plate. Typical detail is provided in Fig.11. 

 

 
Fig. 10. Self-drilling screw through timber and steel plate 
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Fig. 11. Left side frame node joint 

 

Anchoring of CLT wall panels to concrete strip foundations is designed with embedded 

in the concrete HEA beams ending on the top with welded long steel plates, inserted in slot of 

the wall panels. These are fixed with special self-drilling screws WS (Fig.10) through timber 

and steel plate. Number of rows and spacing of the fasteners is asubject to structural 

calculations, Typical detail is provided in Fig.12.  

 

 
Fig. 12. Typical detail of CLT wall panels fixing to foundations 
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3. Structural analysis and design 

 

3.1. Analysis and design of CLT panels 

Structural analysis and design of roof and wall CLT panels is performed based on 

theory and design recommendations provide by theoretical and testing investigations, as well 

as by certain design books and guides, such as “Handbook 1 Timber structures”, Leonardo da 

Vinci Pilot Project CZ/06/B/F/PP/168007 Educational Materials for Designing and Testing of 

Timber Structures, or CLT suppliers technical guides. 

The specific point of interest and the particular feature when calculating CLT lies in the 

fact that the transverse layers represent low-shear layers and do not contribute to bending 

bearing capacity and bending stiffness. As a result, the deflection caused by transverse loads 

and “rolling shear” can no longer be ignored. In the structural analysis, CLT/cross-laminated 

timber cannot be regarded and treated in the same way as solid wood or glued laminated 

timber. 

In this project is used a a free-of-charge design program for CLT provided by supplier 

“Stora Enso” ®. 

A representative example of roof panel, working together with roof beam as as 

composite “T”section is provided below (Fig.13 to Fig.16). 

 

  
Fig. 13 CLT roof panel design- input data 

 

 
Fig. 14 CLT roof panel design- Load combinations 
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Fig. 15 CLT roof panel design- ULS and SLS design situations 

 
Fig. 16 CLT roof panel design- stress and strain diagrams 
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3.2. Analysis and design of timber frames 

 

Conservatively, no composite behaviour with CLT roof and wall panels is assumed. 

In the next figures are depicted design internal forces- bending moment M33, shear 

force V22 and axial force P. All internal forces are obtained under design load combination 

ULS: 1.35*DL+1.5*SL in analytical model with FE. This model is a preliminary for 

estimation of internal forces values. 

 

 
Fig. 17 Timber frame design- M33 diagram, KN.m 

 

 
Fig. 18 Timber frame design- V22 diagram, KN 
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Fig. 19 Timber frame design- P diagram, KN 

 

Design of frame node is performed based on model of rigid body rotation and 

distribution of shear forces over evenly distributed self-drilling fasteners. Next picture 

provides information about calculation model. 

 

 
Fig. 19 Timber frame node design- calculation model 

 

Based on real distribution of fasteners bearing capacity is obtained global bending 

moment capacity and compared to the design value. 
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3.3. Analysis of wall panels 

 

Comparing design values from wind action and seismic action, it was obtained that 

wind action base shear is governing in the design of wall system. 

Distribution of shear forces on each wall is performed with a software, based on rigid 

translation and rotation of the building, considering exact location of mass centre and stiffness 

centre. 

The following figure (Fig.20) depicts distribution of shear loads over walls for wind 

load in one of the horizontal directions. 

 
Cross wall coordinates

Element-stiffnesses as a function of their length C ~ ℓ
 p

p 1.00 Result

Nr. xA yA xE yE Fx Fy

[m] [m] [m] [m] [kN] [kN]

1 1.90 2.40 12.00 2.40 26.97

2 1.90 12.30 12.00 12.30 28.35

3 0.00 1.62 0.00 13.08 10.72

4 12.00 0.00 12.00 14.70 2.47

5 7.50 12.30 7.50 14.70 1.09

6 7.50 0.00 7.50 2.40 1.09

7 7.50 0.00 12.00 0.00 12.13

8 7.50 14.70 12.00 14.70 13.32

9 17.10 6.45 17.10 10.75 0.68

10 17.10 12.30 17.10 15.60 0.52

11 21.50 12.30 21.50 15.60 1.45

12 26.70 0.70 26.70 17.20 12.73

13 17.10 15.60 18.00 15.60 2.72

14 25.00 15.60 26.70 15.60 5.13

15 17.10 12.30 20.30 12.30 8.98

16 20.70 12.30 26.70 12.30 16.84

17 17.10 10.75 26.70 10.75 26.00

18 17.10 6.45 23.10 6.45 15.75

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Action

w 1.30 kN/m² Wind pressure

h 6.50 m Overall height

ℓx 26.70 m Length in x-direction

ℓy 17.20 m Length in y-direction

Fx 147.00 kN Total Force in x-direction

Fy 0.00 kN Total Force in y-direction

e Δe

10% Wind

[m] [m]

ex 11.80 ± 2.67 m

ey 7.80 ± 1.72 m

Cross wall with largest action (force per wall length)

Load cases load point of application

± Fx ey - Δey

± Fy ex + Δex

± Fx ± Fy all permutations

Nr. xA yA xE yE Fx Fy

[m] [m] [m] [m] [kN] [kN]

13 17.10 15.60 18.00 15.60 2.72

Groun plan of cross walls S ... Center of cross walls

l 0.90 m S : ( 015 / 009 ) A ... Application point of actions

F 2.72 kN A : ( 012 / 008 )

Decisive: ± Fx

1 1

2 2

3

3

4
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6
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Fig. 20 CLT wall system design- calculation model 

 

Based on obtained shear forces at the base of each specific wall, global reaction 

(supporting) forces are obtained, as shown in the next figure. 
Усилия в отделните стени от вятър

+/-X

Fx Fy Li Fx/Li Fy/Li My Mx

W1 26.97 10.1 2.67 0.00 153.7 0

W2 28.35 10.1 2.81 0.00 161.6 0

W3 10.72 11.46 0.00 0.94 0.0 52.5

W4 2.47 14.7 0.00 0.17 0.0 18.1

W5 1.09 2.4 0.00 0.46 0.0 4.8

W6 1.09 2.4 0.00 0.46 0.0 4.8

W7 12.13 4.5 2.70 0.00 51.0 0.0

W7A 13.32 4.5 2.96 0.00 56.0 0.0

W8 0.68 4.3 0.00 0.16 0.0 2.5

W9 0.52 3.3 0.00 0.16 0.0 1.9

W10 1.45 3.3 0.00 0.44 0.0 4.9

W11 12.73 16.5 0.00 0.77 0.0 38.2

W12 2.72 0.9 3.02 0.00 10.1 0.0

W13 5.13 1.7 3.02 0.00 17.4 0.0

W14 8.98 3.2 2.81 0.00 33.2 0

W15 16.84 4 4.21 0.00 57.3 0

W16 26.00 9.6 2.71 0.00 88.4 0

W17 15.75 6 2.63 0.00 53.6 0

Max Fi/Li= 4.21 0.94

KN/m'  
Fig. 21 CLT wall system design- internal forces for each wall 
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These forces are used further for calculation of the walls and their anchoring to the 

foundation system. 

 

3.4. Design of wall panels 

 

In this project is used a free-of-charge design program for CLT provided by supplier 

“Stora Enso” ®. A representative example of wall panel, is provided below (Fig.21). 

Load combination 1.35*Gk+1.35*Wk+1.35*Sk 

P= 19.0 KN/m’; Mw=5.0 KN.m/m’; 

 
Fire:

Service Class: 2 R 90 1 Type

Members in open, roofed areas single sided Coverlayer horizontal

System layer thickness orientation material

Element height h 6.06 m i di [mm] °

Buckling length lk 6.06 m 1 40.0 0 C24

Load exzentricity eq 0.05 m 2 40.0 90 C24

3 40.0 0 C24

vertical load Char.Value Loadcode 4 40.0 90 C24

[kN/m] 5 40.0 0 C24

qG,k 8.60 G permanent loads 6

qN,k 0.00 NA A : domestic, residential areas 7

qW,k 0.80 W Wind loads 8

qS,k 5.46 S2 Snow loads below 1000 m 9

Selfweight rk = 500 kg/m³ d 200.0 5 s C24

gk 6.06 1.35 0.60

qd 19.79 kN/m

Total 15%

Wind horiz. Char.Value Buckling and Bending 15%

kN/m² Fire 14%

wk 0.80

wd 1.44 kN/m²

Wall openings

Width of load applicationb0 1.00 m

Net width beff 1.00 m

Increase factor fb 1.00

Loadcode g kled kmod

[-] [-] [-] ψ0 ψ1 ψ2

G 1.35 permanent 0.60 - - -

NA 1.50 medium-term 0.80 0.70 0.50 0.30

W 1.50 short-term 0.90 0.60 0.20 -

S2 1.50 short-term 0.90 0.50 0.20 -

Include additional 

exzentricity in burned 

XS

Combination Values

Typ L

200 L5s

ef f0 bb

 

System

Service Class: 2

Members in open, roofed areas

Element height h 6.06 m

Buckling length lk 6.06 m

Load exzentricity eq 0.05 m

vertical load char.Wert g kmod

[kN/m] [-] [-]

qG,k 8.60 1.35 0.60

qN,k 0.00 1.50 0.80

qW,k 0.80 1.50 0.90

qS,k 5.46 1.50 0.90

Selfweight

gk 6.06 1.35 0.60

qd 19.79 kN/m

Wind horiz. char.Wert gk ψ0

kN/m² [-] [-]

wk 0.80 1.50 0.60

wd 1.44 kN/m²

Wall openings

Width of load applicationb0 1.00 m

Net width beff 1.00 m

Increase factor fb 1.00

Requirement Fire R 90 single sided

Charring Rate b0,w a 0.63 mm/min

b0,w i 0.86 mm/min

Additional exzentricity in burned XS included

cross section

CLT 200 L5s

layer thickness burned orientation material

i di [mm] di [mm] °

1 40.0 40.0 0 C24

2 40.0 40.0 90 C24

3 40.0 40.0 0 C24

4 40.0 10.2 90 C24

5 40.0 0.0 0 C24

6

7

8

9

d 200.0 130.2 5 s C24

Design of CLT Elements according to Z-9.1-559:2007-2, DIN 1052:2008-12 and EN 1995-1-2

Design of CLT wall-elements

ef f0 bb

 
Fig. 22 CLT wall design- input data and design criteria 
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Verification of Ultimate Limit States

qd qk kmod Composition

q 19.79 14.66 0.60 γ·qG,k

q fi 15.75 qG,k +ψ1·qS,k

0.80

Nd 19.79 kN Nd,fi 15.75 kN

Md,w 6.59 kNm ez,f i 3.49 cm

Md,Ne -0.99 kNm Md,fi,Nez 0.55 kNm

Md 6.59 kNm Md,fi 5.79 kNm

lk 6.06 m

Jeff 48,375 cm4 Jeff,f i 13,289 cm4

Aeff 1,200 cm² Aeff,f i 800 cm²

Weff 5,197 cm³ Weff,f i 2,284 cm³

radius of inertia i 6.35 cm if i 4.08 cm

fc,0,k 21.00 N/mm²

fm,k 24.00 N/mm²

E0,05 7,333 N/mm²

gM 1.3 (EN 1995-1-1:2008) gM,fi 1.00

kmod 0.60 kmod,fi 1.00

gl 1.10

Slenderness l 95 lf i 149

rel.slenderness lrel,c 1.63 lrel,c,f i 2.53

factor k 1.89 k 3.82

factor bc 0.10

Bucklingfact. kc,y 0.35 kc,y,f i 0.15

kf i 1.15

fc,0,d 9.69 N/mm² fc,0,d,f i 24.15 N/mm²

kc,y · fc,0,d 3.40 N/mm² kc,y · fc,0,d,f i 3.62 N/mm²

5% sc,0,d 0.16 N/mm² sc,0,d,f i 0.20 5%

fm,y,d 12.18 N/mm² fm,y,d,f i 30.36

10% sm,y,d 1.27 N/mm² sm,y,d 2.54 8%

15% 14%

Design (cold) fire design

ef fef f AJ

%100
ffk d,y,m

d,y,m

d,0,cy,c

d,0,c


s




s

 
Fig. 23 CLT wall design- ULS verification 

It can be seen that verification for fire design situation has been carried out. 

 

 

4. Application rules for CLT panels mounting 

 

4.1. Wall panels connections 
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Fig. 24 CLT wall construction- T joint 

 

  
Fig. 25 CLT wall construction- corner joint 

 

  
Fig. 26 CLT wall construction- vertical lap joint 

 

4.2. Roof/ceiling panels connections 
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Fig. 27 CLT roof construction- ceiling lap joint 

 

 

 
Fig. 27 CLT roof construction- joist/beam joint 
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Fig. 28 CLT wall construction- joist/column joint 

 

 

 
Fig. 29 CLT wall construction- joist hidden joints 

 

 

Conclusion 

In this very specific project, a symbiosis between architectural design and structural 

composition and design has been achieved, thus resulting in an outstanding and effective 

building.  

It is well known that when architectural elements are structural in the same time and 

vice versa, building obtains quite specific outline and quality even in details. 
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Further, as most of interior faces of walls and ceiling/roof elements shall be executed 

with visual quality timber, than these structural elements shall be used as architectural interior 

as well. 

In addition, use of CLT roof and wall panels allows to obtain a slender and effective 

bearing structure, together with high level of bearing capacity and local and global stiffness. 

In fact structural composition provides a sound and tough bearing structure with high 

redundancy to all design loads and actions. 

As a great advantage can be considered the quick and easy construction process, when 

assembling prefabricated (in the factory) CLT panels by the means of standardized fasteners 

and fastening systems timber/timber and CLT/timber. All structural joints will be hidden, 

therefore achieving required level of visual quality of all important architectural details. 

Finally, this building can be regarded as the first one of its kind in Bulgaria and can be 

considered as an important pioneer project with 100% timber bearing structure with 

application of CLT panels. 
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THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR BRIDGE AND STRUCTURAL 

ENGINEERING (IABSE) – 90 YEARS HISTORY (1929-2019) 

Marina Traykova
1
 , Doncho Partov

2

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy 

University of Architecture and Structural Engineering 

Abstract: “No history, no memory, no future!” Jean-Claude Badoux (IABSE 

Foundation Past President). 

The 90th anniversary of IABSE is a good milestone at which to initiate writing 

this paper. The goal is to present briefly the history of the organization – the first steps 

until nowadays. The mission and the most interesting activities of IABSE are presented 

as well.  

In 2018 the National Group (NG) of IABSE, Bulgaria was created. А brief presentation 

of what has been achieved in these two years is done.  

Key words: IABSE, mission of NG of IABSE 

1. Introduction

The International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) is a non-

profit organisation with mission to promote the exchange of knowledge and to advance the 

practice of structural engineering worldwide in the service of the profession and society, 

taking into consideration technical, economic, environmental, aesthetic and social aspects. 

IABSE deals all kinds of structures composed of any kind of material, all phases of the 

construction process, as well as education and research.  

The IABSE originated in a combination of events. The beginning is marked 

by the general assembly of the TKVSB (Technische Kommission des Verbandes 

Schweizerischer Bruckenbau- und Stahlhochbau-Unternehmungen – Association of Swiss 

Bridge and ¨Steel-Structure Contractors’ Technical Commission) on September 29th–30th, 

1922. Later in the period between 1926 -1928 two bridge conferences are organized 

sequentially in Zurich 1926 and Vienna 1928 [1]. 

IABSE started in Zurich on the 7
th

 of October 1929. The first president of IABSE is

Arthur Rohn, a swiss university teacher (Fig.1). 30 countries from Europe, America, Asia and 

Africa became members of the new organization. The mission is formulated similar to the 

contemporary variant: ”To exchange knowledge and advance practice of Structural 

Engineering worldwide” (Fig. 2). During this first event 2 very interesting structures are 

presented: Ambassador Bridge (central span 564 m) and Empire State Building (381 m). 

The first IABSE congress is in 1932 in Paris – 500 participants from 40 countries from 

all over the world. 

1
 Marina Traykova, PhD/Professor, Chair of NG of IABSE, 1046 Sofia, 1 Hr. Smirnenski Blvd., office 431, e-

mail: marina5261@abv.bg 
2
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In Paris the papers were collected in the so called “Mémoires” (Publications). It was the 

moment when the first publications of IABSE are presented in a printed document. In 1977 

the “Mémoires” were transformed in “Quartely periodica” and in 1991 appeared the magazine 

SEI (Structural Engineering International). 

 

 
 

Fig. 1. Arthur Rohn, first IABSE president (1878-1956) [1] 

 

The second Congress of IABSE took place in 1936 in Berlin. The congress has 1000 

participants from 37 countries. 

Unfortunately, the WWII stopped the IABSE events but soon after the end of the war in 

1948 in Liège started the 3
rd

 IABSE Congress. The Congress is dedicated to Stefan Bryla, 

Polish engineer killed in the WWII. The participants are 348 from 23 countries. 

 

 

 
 

Fig. 2. IABSE over the world [2] 
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Fig. 3. IABSE logo [1] 

 

During the Congress in 1976 in Tokyo, the IABSE logo is presented. The logo is an 

ideogram of the human being (Fig.3).  

In 1976 started the IABSE awards for merits. In 1998 started the awards for outstanding 

structure (Fig.4) and later the awards for outstanding paper. 

 

 
 

Fig. 4. Mersey Gateway Bridge, UK, outstanding structure for 2019 

 

The current IABSE president for the period 2019-2022 is Prof. Yaojun Ge from China. 

Yaojun Ge is a full-time professor in Tongji University. 

The basic documents for the organization and the function of IABSE are the bylaws. 

The original bylaws, called “Articles of Association” in English were adopted by the 

constituting group on October 29th, 1929 and consisted of eight articles. Many revisions are 

done during the years. The revision of 1974 was the most important in 

the history of the Association. It stressed that IABSE included 

the whole of structural engineering from planning, concept, calculation, and structural 

detailing to construction, utilization, and maintenance including the eventual demolition of 

bridges and structures. The process of upgrading the bylaws is related with the name of Prof. 

Milcho Brainov from the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (Fig. 5). 
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Fig. 5. Bylaws Committee 1989 [1] 

 

In parallel with the activities of IABSE, it is very important to present the IABSE 

foundation. The IABSE Foundation receives and provides funds to supports individuals, 

groups and organisations with the goal of donating knowledge in the field of Civil 

Engineering and promoting the mission of IABSE. It was founded in July 1993 as a non-profit 

institution, with its legal seat in Zurich, Switzerland. 

 One exceptional example (2018) for the activities of the IABSE foundation is the 

Namawukulu footbridge in Uganda, Africa (Fig. 5). 

 

 
 

Fig. 6. Namawukulu footbridge in Uganda, Africa 

 

In 2004 in IABSE started the Young Engineers Programme (YEP). This is a wonderful 

opportunity for the young engineers to profit of special registration fees, networking with 

IABSE fellows, to participate in different YEP social events. YEP receives the financial 

support of the IABSE fellows and the Organizing committee of the Conference. 

IABSE proposes the possibility to make publications in: Congress reports, IABSE 

Guidelines, SED (Structural Engineering Documents), Case Studies. 

 Members of IABSE voluntarily participate in IABSE’s technical activities to further 

the practice and research in structural engineering. 

Implemented in 2017 by the Technical Committee, Commissions and Task Groups are 

at the heart of the restructured technical organization of IABSE. 

The Technical Committee (TC) is responsible for the overall technical activities of 

IABSE. It promotes, co-ordinates and assesses the activities of all technical groups. 

Commissions (C) monitor and coordinate the work done by Task Groups:  

 Performance & Requirements 
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 Conceptual design 

 Structure analysis & evaluation 

 Construction methods & processes 

 Existing structures 

 Sustainability 

Task Groups (TG) are short-term units targeted for well-defined objectives, typically 

investigation of technical interest or concern. TG produce actual deliverables, which may 

include a publication, a themed conference session or workshop, a suite of papers in 

'Structural Engineering International', or other agreed output. 

A special position in IABSE is dedicated to the National Groups (NG). A National 

Group of IABSE, according to the By-laws, consists of all members of the Association within 

one country. 

Actually, the members of IABSE are in 100 countries and IABSE counts 55 National 

Groups.  

 

2. National Group of IABSE in Bulgaria 

Members of IABSE in Bulgaria met on 19 December 2018 in Sofia (Fig.7). The event 

was organized by IABSE members in Bulgaria with the kind support of University of 

Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG) in Sofia. The main objective of the 

Bulgarian NG is in harmony with the one of the Association, which is to exchange knowledge 

and to advance the practice of structural engineering worldwide in the service of the 

profession and society.   

 

2.1. Mission of NG of IABSE, Bulgaria 

The mission of the NG could be summarized in the following: 

1) Provide information to the Bulgarian engineers for the worldwide achievements in the 

development of the different types of bridge and structural engineering;  

2) Promote the IABSE activities and publications in Bulgaria; 

3) Support and organize conferences and symposiums in the country and abroad; 

4) Assist the Association in the development of the international cooperation in the 

theory and the practice of the bridge and structural engineering; 

5) Raise the sense of responsibility of the structural engineers in the society. Promote all 

activities that are useful for the development of the structural engineering. 

 

       
 

Fig. 7. Photo session of the participants during the first NG meeting, Sofia 
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2.2. Some recent activities of the NG of IABSE, Bulgaria 

 

 The members of the NG of IABSE had different activities during the last year: 

participation and support of conferences (Figs.8, 9), publications in SEI, participation in 

different Task Groups, participation and support of the mission of the University of 

Architecture and Civil Engineering after the earthquake in Albania (December 2019) (Fig.10), 

special meeting in Sofia with the Vice President of IABSE prof. Jose Matos. 

 

   
 

Fig. 8. III International Scientific Conference “Preservation of Cultural Heritage” 

BASA' 2019, 21-23 November 2019 Sofia, Bulgaria [2] 

 

                              
 

Fig. 9. IABSE Congress, New York, September 2019 [2] 

 

 
 

Fig. 10. Albania, December 2019 [2] 
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Abstract: Earthquakes are one of the most serious causes of degradation and 

destruction of heritage buildings. The protection of the cultural heritage is related to 

many structural problems. Very often the best techniques for the mitigation of the 

seismic risk are in conflict with the preservation of the cultural value of the building. 

The paper is addressed to the main considerations in the design of the earthquake 

protection of heritage buildings and the solution of some specific structural problems. 

The most important steps in the seismic design in this case are presented:  investigation 

for the existing structure (type of structure and actual state of the main structural 

elements, quality and characteristics of the used materials, foundations), modeling of 

the existing structure (choice of the best model for the calculation), static and seismic 

analysis (choice of the adequate software for analysis), choice of the best technique, 

design of the structural elements, detailing (new and existing structural elements). 

The different techniques for seismic retrofitting and their applicability for different 

types of historical structures are presented and analyzed. The decision making for the 

type and range of the interventions and the related problems are discussed. Finally, 

some general conclusions and recommendations are given. 

 

Key words: heritage buildings, earthquake protection, retrofitting 

 

1. Introduction  

Heritage buildings represent an important part of our cultural heritage. This patrimony 

which is the living memory of the country history and development must be preserved as 

much as possible as an historic document of our past. Conservation of heritage buildings 

requires a deep knowledge of structures and materials, of their characteristics, of the state of 

damage and its causes. 

A sustainable development for construction will not simply respond to new needs by 

adding new buildings to the existing building stock or demolish old buildings and simply 

substitute them by new ones. It will analyses heritage structures to identify their potential for 

meeting sustainable goals. Cultural value is preserved when sustainable development 

principles are followed. As a consequence, any intervention on heritage buildings needs to be 

economical, to respect the environment and resources as well as being socially and culturally 

compatible when considering current needs and requirements. 

Earthquakes are only one of numerous causes of degradation and destruction of cultural 

heritage. The earthquakes, which we cannot predict in time and intensity, may cause major 

structural damages and the collapse of historical buildings and monuments.  

                                                 
1
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Use of inappropriate strengthening and retrofitting techniques and mistakes of the recent 

past revealed by subsequent earthquakes have shown that the intervention on heritage 

buildings has to be inserted in the wider context of the rehabilitation, which involves 

multidisciplinary approach, increased professional knowledge and experience. 

The main lines of the earthquake protection policy are [1]: 

a. to mitigate seismic risk in the built environmental;  

b. to update of the seismic zonation and building seismic codes;  

c. to aim the seismic risk assessment at a vulnerability reduction of the older buildings and of 

the historical and monumental heritage through strengthening and retrofit; 

d. use of tax incentives and insurance policies to reduce the cost of reconstruction and achieve 

higher safety standards;  

e. to ensure preparedness at central government, regional and local authorities; 

f. to upgrade earthquake awareness and to keep the public informed on seismic safety 

issues; 

g. to improve emergency response and aid provision. 

 

2. Main considerations in the seismic design of heritage structures 

The most important steps in the seismic design in this case are :  on-site investigation 

for the existing/heritage structure (type of structure and actual state of the main structural 

elements, quality and characteristics of the used materials, foundations), modeling of the 

existing structure (choice of the best model for the calculation), static and seismic analysis 

(choice of the adequate software for analysis), choice of the best technique, design of the 

structural elements, detailing (new and existing structural elements). 

 

2.1. On-site investigation for heritage structure 

The engineer concerned with the problem of seismic vulnerability of 

existing masonry structures, is facing first of all the problem of the assessment of the present 

condition of the structure. The assessment and the diagnosis of heritage buildings in seismic 

areas require an extensive knowledge on their structural typologies and actual conditions. The 

assessment and the diagnosis of heritage buildings in seismic areas require an extensive 

knowledge on the structural typologies and behaviour of heritage buildings. The investigation 

on previous damages from earthquakes is very important. The contemporary approach to 

heritage structures is based on an inherent methodology that essentially includes collecting 

detailed in-situ information from the structure. 

The steps to be followed for the assessment may therefore be summarized as follows 

[2]: 

- Identify the structural characteristics of the structure under consideration, that is, the 

way in which it responds to the seismic excitation, and what its capacity might be. 

- Diagnose the evidence of present structural condition, both visible and concealed. Do 

the necessary investigations for this diagnosis, including assessment of foundation conditions. 

- Make complementary assessment of the local seismic hazard. 

- Decide whether temporary shoring is needed to safeguard a damaged structure before, 

during and after rehabilitation. 

- Propose and justify schemes for final repair and strengthening. Prepare the necessary 

documentation for the selected scheme, in cooperation with other experts if necessary. 

Re-evaluation of performance characteristics of building-elements may be carried out 

by calculation or by testing [1]. The results should be analyzed from the point of view of the 

following: urgency of interventions, necessity of redesign, optimization of the decisions, type 

and quality of the interventions, planning of the process  
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  Seismic assessment of historic buildings remains a challenging task. There is a high 

level of complexity compared with the assessment of standard buildings. It is very important 

to find the vulnerabilities for the different types of structures and to find the specific 

mechanisms of failure. 

The most important structural problems could be summarized in the following [3]: 

- Low material characteristics of the original structure; 

- Poor detailing of the existing elements; 

- Lack of structural system for seismic actions; 

- Previous inappropriate interventions; 

- Insufficient information about the existing structure and obstacles for its acquiring; 

- Conflicts with the architectural design; 

- Technological issues, related to changes of the structural elements and changes of the 

loading;  

- Different types of damages: damages related to the structure, to the facades, to the 

roof, in the staircases, in the basement, in the technical systems, in the pavement and 

other elements of vertical planning around the building etc.; 

- Deterioration of the structural behavior and the material characteristics. 

 

2.2. Modelling, static and seismic analysis of the heritage structures 

Modelling the performance of the structure is particularly important for the decision 

concerning the preservation of the structure. Usually it is better to start with the simplest 

realistic model and then, if necessary, develop a model that reflects more structural features 

and complexity.  

Adequate and realistic computer modelling of complicated historic structures requires 

significant designers’ expertise. It is probably best to start with the simplest realistic model 

and then, if necessary, develop a model that reflects more structural features and complexity. 

When the load path or the static scheme of the existing structure is not clear, full FE model of 

the structure may be the best solution for the assessment. Several different numerical models 

should be developed. 

Many examples of modeling of some specific structural elements (Fig.1) and structures 

(Fig.2) could be found in [4], [5], [6], [7], etc. 

 

                   
 

Fig. 1. 2D model of existing heritage stone masonry walls [5] 
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Fig. 2. 3D model of existing heritage building in Sofia “Lege Palace” [2] 

 

2.3. Choice of the best retrofit technique 

The choice of best retrofit technique for heritage buildings always is related to the 

question: safety versus historical preservation and upgrading of the seismic performance. To 

make the decision it is necessary to take into account the condition of the building, the 

cultural value, the current use, the continuity of history. 

The decision-making is always a complex problem in all cases of rehabilitation of 

heritage structures. It has to be based on objective evaluation by different criteria – social-

economic, architectural and structural. In heritage buildings we have additional criteria as: 

• Transparency of the interventions  

The interventions should be as inconspicuous as possible.  

• Reversal of the interventions 

In the case that better decision is available in the future, or if the interventions proof 

themselves inappropriate, there should be the possibility to undone them without any lasting 

damage to the original building. 

• Compatibility of the interventions 

Any new materials and structures that are used should be compatible with the original 

structure. The compatibility has several aspects: appearance, stiffness, deformation capacity, 

modal modes, etc. 

• Durability of the new materials/structures 

Not only the initial durability is to be considered but also future survey and maintenance 

of both original and new structure. 

• Avoidance of historical forgery 

If there are visible structural elements that are to be replaced (because it is damaged 

beyond repair or because it no longer exists) or added this should be done in such a way, that 

the new elements could not be confused with the original structure. 

The contemporary trends require additional provisions concerning the following: 

1) proper management of the natural resources such as timber, water, minerals etc.; 2) 

renewable and recyclable materials – artificial light weight aggregates, recycled aggregates, 

soil cement bricks; 3) development of technologies and strategies environmental friendly; 3) 

renewable and recyclable materials – artificial light weight aggregates, recycled aggregates, 

etc. 

 Finally, retrofitting heritage buildings is a complex problem, considering that every 

single case is unique. To complete successfully such task, selecting the proper type and 

extend of the interventions is essential. Decision making should be based on certain technical 

criteria [8]. 
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3. Techniques and construction materials for seismic rehabilitation 

The design technologies and building materials and methods that went into the original 

construction of these buildings are often drastically different from their contemporary 

counterparts, their structural renovation or retrofit brings forth many technical challenges to 

the design. Modern materials and equipment provide many retrofit options to improve the 

behaviour of structural system, global strength, stiffness or mitigate the seismic hazards. 

Building materials have evolved gradually throughout the construction history. The 

characteristics and objectives of these novel structural engineering materials and technologies 

are to realize discrete or invisible interventions allowing to preserve cultural values and to 

limit cost while fulfilling the requirements [9]. 

In parallel with the classic ways of strengthening (reinforced concrete, steel), there are a 

number of new and modern solutions such as: prestressing, base isolation passive energy 

dissipation systems (PED), micropiles, FRP (Fiber Reinforced Polymers), epoxy, UHPFRC 

(Ultra -High Performance Fiber Reinforced Concrete), geopolymers, biopolymers etc. 

Appropriate construction techniques and details for strengthening of historical industrial 

buildings are presented for example in [4] and [10]. 

 

 

Conclusions 

1) The old design concepts are mostly focused on the effects of gravity loads and they 

do not dedicate enough attention to provide the lateral resistance and ductility. Most of the 

existing and historical buildings provide limited ductility when subjected to seismic action.  

2) The knowledge of the new techniques for rehabilitation and strengthening is very 

important for the final solution. The best decision is related also to the knowledge of the old 

codes and standards as well. Not only technical but socioeconomic issues (cost, occupancy, 

impact on environment, historic preservation if the buildings are a part of the historical 

heritage etc.) must be analyzed for the final design solution for rehabilitation and 

strengthening.  

3) The adaptation of existing/heritage buildings ensures the best sustainable approach. 

This topic requires designing special projects for rehabilitation and strengthening of the 

building’s structures. The rehabilitation and the strengthening of the structures represent a 

method for sustainable development of the old structures and their active reuse according the 

contemporary standards. 

4) The exceptional value of that type of buildings require individual design approach for 

each case. The decision-making for the most suitable strengthening technique should be made 

on the basis of selected technical, socio-economical and architectural criteria that are 

predetermined. Weight factors should be assigned to each criteria, depending on the priorities 

of the decision-maker. 

5) As current codes have been edited to design and build new structures, they do not 

address major issues of existing structures, applying them is fundamentally wrong and often 

leads to unnecessary interventions. A change of paradigm is needed in the structural 

engineering community to clearly distinguish between codes for new or existing structures 

[9]. 

6) The interventions should be performed with adequate respect to cultural value. 

7) Extending the service duration means adding value to heritage buildins as well as 

appreciating the art of structural engineering and the identity of structural engineers. 
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Abstract: The building of a delayed coking unit (DCU) plant, the section for crude oil 

deep processing is planned to be completed in the Pančevo Refinery in 2020. It is a 

process of improvement and conversion of heavy remains from the oil refining process 

into lighter, liquid, and gaseous fractions during which concentrated solidified carbon – 

"petrol" green coke appears as residue. The DCU is a project of the "CB&I" from Brno, 

Czech Republic. Serbian civil engineers carried out a part of the Structures Design. 

Building license has been issued based on the Design signed by "Energoprojekt 

Industija". The Concrete and Steel structure of the Coke Drum Structure within the Unit 

S-5300 will be presented in this paper. 

 

Key words: NIS, Refinery, Delayed Coking, Petrol Coke, Coke Drum 

 

 

1. Introduction  

The construction of the Delayed Coking Unit (DCU) at the Pančevo Oil Refinery has 

been completed, and it is a part of the Deep Oil Refining Plant. The construction value of the 

DCU plant is around 160 million Euros (according to Building Permit Design). 

 The realization of this complex will enable the investor - NIS (Petroleum Industry of 

Serbia) to convert heavy oil residues into light gaseous and liquid products by applying 

thermal cracking, as well as the production of solid, "petroleum" - green coke. Delayed 

coking is a safe, proven and environmentally friendly technology that meets all legal 

regulations.  

 The processing capacity of this plant is up to 2,000 tons of raw material from which up 

to 600 tons of petroleum coke can be obtained per day. 

 

2. Plant Units - Layout 

The plant is designed in several units (WP1 - work package 1 - the first part of works 

and projects) which are interconnected by existing and newly designed pipe racks which, in 

addition to pipe distribution, have a large number of electrical racks for "strong" electricity as 

well, signalling and instrumentation. One building permit has been issued, and the units 

within the complete plant are: 

S-5300  Delayed Coker Unit 

S-5600  Coke handling System 

S-9150  Cooling Water System extension 

S-25200A Power distribution System 

                                                 
1
 Miloš Debeljković, dipl. Structural Engineer, milos.debeljkovic@gmail.com 

249



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 

ARCHITECTURE VSU'2020 

 

S-23000A Interconnecting Facilities 

S-23500/S-23600 Storage Tanks and Pumps Stations 

S-5900   Sour Water Stripper – IV/Phenol removal (new Unit) 

S-5950   Amine regeneration Unit – III (new Unit) 

 

 
 

Fig. 1. Delayed Coking Unit Plant S-5300 (DCU) 

 

A large number of facilities have been designed within each unit such as concrete 

structures in the form of foundations for vertical and horizontal vessels, pumps, compressors 

and pool structures as well as steel structures in the form of multi-storey platforms, open 

buildings or towers.  

The designers of the Czech branch of the company "CB&I" (from Brno) designed the 

largest part of the complete plant, whereas the designers of the Serbian company 

"Energoprojekt Industrija a.d." were responsible for the structures part, architecture, roads 

projects, and nostrification. 

 

3. Concrete Structures 

 

3.1. Foundations for vertical and horizontal vessels, Pipe racks and other steel 

structures 
These foundations were dimensioned in the construction bureau of Energoprojekt 

Industrija, based on vessels data obtained from the CB&I Mechanical Department in the form 

of Mechanical Data Sheets that contained vessels dimensions and weights, seismic load as 

well as the number and dimensions of anchors in accordance to their calculations. 

The foundations and anchors were calculated and nostrified for four phases: a) the 

assembly phase; b) the phase when the empty vessel structure was placed; c) the operating 
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mode; and d) the test phase when the vessel pipes were filled with water as load. The 

difference in loads was in horizontal loads, wind and seismic as the impacts we analysed at 

the beginning of the project per Serbian regulations in force at the time. Identical load 

combinations that Czech designers used in their calculations were applied. For the assembly 

and test phases, only combinations with the wind were made with the half of its intensity. At 

the same time, the combinations with the full wind and seismic were analysed for the empty 

vessel and the vessel in working mode. 

MB 30 (C 25/30) concrete and B 500 reinforcement were used for foundations and 

piles, except for underground concrete structures designed from MB 40 (C 35/45), V10, 

M150 concrete. 

 

3.2. Geomechanical Tests and Report 

The Serbian company "Geomehanika" prepared a geomechanical report for the entire 

plant based on its geomechanical field tests in 2015.  

The upper soil layers are soft and with poor characteristics up to 6 m below ground 

level. These layers are not suitable for the shallow foundation of tall and heavy structures, 

even low and light structures due to their settlement. Therefore, it is recommended to use 

shallow foundations in combination with soil replacement at the height of 0.5 meters from a 

homogeneous gravel base, while a deep foundation is recommended for high building 

facilities.  

A deep foundation is designed and performed on drilled continuous flight auguring 

(CFA) piles with a diameter of 0.6 and 0.8 m for the entire plant. In places where it was not 

possible to use CFA technology, or the positioning of the facilities foundation occurred when 

it was too late for the drilling rig to be brought to the position, micro piles were designed.  

"Geomehanika" provided the bearing capacity of the piles under pressure and tension 

depending on their length and diameter, as well as the maximum horizontal force that they 

can receive. The calculation of the load-bearing capacity of piles, reinforcement as well as 

settlement calculations were made for each structure in the Detailed Design. Two methods 

were used to determine the piles bearing capacity calculation. In line with the 

recommendations and the calculation of "Geomehanika" and the Meyerhof and CPT methods, 

the approximate average value of these two numbers was adopted. 

 

3.3. Coking Reactors DC-5301A/DC-5301B concrete structure 

The supporting structure of two coke reactors is a combined reinforced concrete and 

steel structure. Reinforced Concrete (RC) structure consists of: 

• Reactor and coke pit foundations; 

• Basic pits for the elevator; 

• Overhead concrete structures of DC-5301A and DC-5301B coke reactors; 

• Coke pits SP-5303; and 

• Concrete structures of the SP-5302 bridge crane. 

The entire foundation slab with total dimensions of 68.20 * 44.40 m, of different heights 

and depths of foundation, is divided into several horizontal dilatation units in height. There 

are two main units: a) the above-ground slab of coke reactor structure with a switch-deck 

platform of the east and west stair tower and concrete elevator pit with lifting system; and b) 

the concrete coke pit slab with a draining labyrinth, and concrete structure cranes. 
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Fig. 2. Disposition of coke reactor RC structure - foundation and overhead parts 

 

The entire slab is supported by 319 CFA piles, Ø800 mm, length 16 m, the upper 

elevation of which is different below the lower slab level. Settlement was calculated with 

certain approximations and simplifications. It amounts to 35 mm from the constant load, and 

less than 35 mm from useful, technological, coal and other contents in the pit, which is more 

than the settlement calculated in the geomechanical Report done based on incomplete data. 

 

4. Coke reactor steel structure DC -5301A/DC-5301B 

 
 

Fig. 3. Disposition – vertical cross-sections of coke reactor steel structures 
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The two vessels steel structure of the coke reactor is an open structure placed on a 

concrete base structure at the level of +26,400 m. The total height, including the concrete base 

structure, is 91.50 m. The dimensions of the base are 21.0 * 10.5 m. The structure is divided 

into: 

 Reactor section (up to level +51.00 m); 

 “Derik” part (above level +51.00 m); 

 Two stair towers (east and west); and 

 Elevator structure. 

 
Fig. 4. Disposition – part of horizontal cross-sections of coke reactor steel structures 

 

The structural elements are made of S235JRG or S235JR0 steel; bolt connections are 

made with 8.8 or 10.9 class bolts without a prestressing force. The anticorrosive protection of 

the structure is 240 μm thick, with epoxy base and intermediate coatings, and polyurethane 

finishes, the paint system for C4 corrosivity category according to SRPS ISO 12944. The 

structure weight of the reactor and derrick parts is about 472 tons. The structure weight of the 

elevator shaft of east and west stair towers is about 108 + 83 + 30 = 221 tons. 

 

5. Design – Static calculations 

Czech designers calculated a part of the concrete and steel structure in accordance with 

Eurocode. During the design progress, they also respected the conditions arising from the 

decades of their engineers' experience, in all their projects as Technical Specification. With 

these calculations, the following was done within the nostrification: 

The designers of "Energoprojekt Industrija" checked the concrete structure according to 

PBAB, Serbian regulations for concrete valid at the time, in their algorithms and using 

Serbian software "Tower". It can be concluded that for concrete structure, the calculations, 

according to Eurocode and PBAB, are almost without a difference. It could have been 

expected considering the semi-probabilistic concept of dimensioning of concrete structures in 

line with PBAB. 
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 The steel structure was completely re-entered into the "Tower" and dimensioned, 

according to Serbian standards, the SRPS allowable stress method valid at the time. Since it 

turned out that the structure was dimensioned so that it had reserves, it did not have to be 

"strengthened", although the thriftiness of limit states method was known from exhibitors’ 

previous experiences. 

 The part of the structure, designed and dimensioned by Serbian designers, was done in 

line with the previously mentioned methods because the Serbian national annexes of 

Eurocodes for loads have not been adopted yet at the beginning of the project. 

 

6. Execution of works and installation 

The construction works began in the summer of 2017. First, the production of most 

drilled piles started. After the production of trial piles in different parts of the plant, the piles 

were tested for vertical load, and after proving the load-bearing capacity, the production of 

other piles continued. The construction works were completed at the end of 2019. The pre-

assembly of the coke reactor steel structure, both the reactor and the derrick part, was done at 

zero level, on purpose-built and constructed foundations that were demolished after the 

assembly was completed. Each assembly piece was lifted by a 320-ton TEREX crane, with a 

114-meter-long lattice boom, brought in and mounted only for this purpose. After the 

assembly of the coke reactor structure was completed, it was dismantled and taken off from 

the construction site. Steel structures of other facilities were mounted with cranes of lower 

load-bearing capacity. The work of the Technical Acceptance Commission on the performed 

works is in progress, and the whole plant is expected to be put into trial operation by the end 

of 2020. 

 

 
Fig. 5. Photo of the S-5300 Unit, Elevator Structure in front (view from the south) 
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Abstract: The building is a masterpiece of the industrial architecture in the thirties of 

XX century. The original design is the work of the architect Rudolf Fischer. The 

construction of the building is realized in the period 1924-1925. The combination of 

different construction materials: masonry, reinforced concrete and timber, gives a 

unique structure. This contribution introduces a structural investigation, using MFE 

software, into the stability and efficiency of the design of the roof truss of the storage 

heritage building in Kustendil. A two dimensional model was used in numerical analysis 

to discuss and highlight structural sense of Austrian architect R. Fischer in the period 

of 1925-1925. The modelling and the final conclusions are basic for the decision 

concerning the possible interventions in the building and the possibility to extend the 

service life of the roof structure. 

 

 

Key words: masterpiece, industrial architecture, intervention, structural investigation 

 

 

1. Introduction  

         The building is a model of industrial architecture in the thirties of the twentieth century, 

which still dominates with its volume in the modern urban structure in the town of 

Kyustendil. It was designed as a tobacco warehouse by the Austrian architect Rudolf Fischer, 

who lived in Kyustendil in the period 1909-1934. The building was built in the period 1924-

1925. The plan scheme is a one-dimensional structure dissected by the rhythm of the columns. 

The scheme is symmetrical with an axis of symmetry defined by the projection middle part, 

covering the stairwells and the entrance of the building. The building in plan has rectangular 

dimensions with a width of 18.1 m and a length of 59.79 m and a built-up area of 

approximately 1082m
2
. The height of the building consists of a semi-dug basement, three 
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main floors, a mezzanine and attics. The presence of a high brick superstructure favors the use 

of the attic space. The facades of the building are flat and treated equally on all four sides. 

The windows are in pairs alternating with flesh. The height of the windows in the different 

floors is different with a certain gradation. The attic space is illuminated with dormers along 

the long axis and with windows along the narrow fronts (Fig. 1.1). 

 

    
                  Fig.1.1. General view of the building and the south-east facade 

 

          2.  Description of the constructive system of building 

          The construction of the building is massive with external load-bearing brick walls 80 

cm thick in the basement, 60 cm on the first and second floor, 45 cm on the third and fourth 

floor, 40 cm on the fifth, sixth and seventh floors. The columns are from reinforce concrete 

with dimensions 78/78 in the basement , and from brick with dimensions 64/64 cm on the first 

and second floor, 50/50 cm on the third and fourth floor (Fig. 2.1). In the transverse direction, 

the columns of the building are located in three wheelbases with dimensions: 4.60 + 4.00 + 

4.00 + 4.60 = 17,200 m, which is the light opening of the building. In the longitudinal 

direction, in the first section the columns are arranged as follows: 5.00 + 4.40 + 4.40 + 4.40 + 

4.10 m (Fig.2.1). The construction of the building is massive with external load-bearing brick 

walls 80 cm thick in the basement, 60 cm on the first and second floor, 45 cm on the third and 

fourth floor, 40 cm on the fifth, sixth and seventh floors. The columns are from reinforce 

concrete with dimensions 78/78 in the basement , and from brick with dimensions 64/64 cm 

on the first and second floor, 50/50 cm on the third and fourth floor (Fig. 2.2). 

 

 

                       
Fig. 2.1. Distribution of the columns     Fig.2.2. View of the floor construction and 

in the basement of the building              columns in the first elevation of the building 

 

 

 

256



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF CONSTRUCTION AND 

ARCHITECTURE VSU'2020 

 

 

          3.  Description of the constructive system of timber roof of building 

          The roof structure of the museum in Kyustendil is a gable roof with alpine type and 

height to the ridge: H = 10.10 m from the level of the ceiling slab. The base of the isosceles 

configuration of the gable roof is light in size between the enclosing walls: 17,220 m. The 

supporting structure of the roof is made entirely of wood (Fig. 3.1a, b). The roof structure is 

made entirely of wood - made of shaped wood. The roof is gabled with a steep slope covered 

with marseille tiles on a wooden cladding.  

 

           а)     b)  

Fig. 3.1a, b.The drawing of the the roof truss structure- and View on the timber roof  

 

            The main load carrying elements are: binder, columns-with capitals(from diagonal 

supporting struts), or slopes to each columns, purlins in the longitudinal direction of the 

building(Fig. 3.2a,b,c) of the three-storey roof structure and also the presence of kings on the 

third level of the structure (Fig.3.2a,b,c). 

 

 a)   b)   ,  

Fig. 3.2a,b,c. Binder, columns (kings) anchored on a binder beam; capitals in the longitudinal 

direction, slopes to each column; Pliers and kings at each level of the three-storey structure of 

the roof 

 

        The roof construction is characterized by the presence of inclined beams at the beginning 

and end of the main spine of the structure, which start from the floor beam above the wooden 

floor, pass through the two-piece construction of pliers, located above the masonry wall and at 

the level of the first floor joist, reach second level of the structure and, resting on the side at 

the top of the column of the second level (Fig.3.3a,b, c). The inclined beam (pos. 5A), which 

is supported at its lower end in the main row (pos. 1), is supported at its upper end in the two 

end columns (pos. 10). These inclined beams in all wheel-bases are: 15/17 cm. It is gripped in 

turn with pliers (pos.6) to the roof rib. This small pliers is made of two planks with 

dimensions: 8/15 cm. Above this pliers on the inclined beam is located a little column (pos.7) 

with dimensions 14/14 cm. Above it is a longitudinal purlin (pos.9) with dimensions 10/10 

cm, under which a pillow (pos.8) with dimensions 10/10 cm is mounted. 
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а)   b)   c)  

Fig. 3.3a, b, c. Masonry wall attics and inclined beams at the beginning and end of the main 

spine of the structure 

 

         The roof ribs resting on the little masonry attics have an independent slope (Fig. 3.4a,b). 

A 4 cm thick wooden cladding is nailed on them, on which Marseille tiles are arranged. The 

ribs are located at approximately equal distances from each other, varying in the range of : 40-

50-60-70 cm. There are usually 7 ribs in each field. 

 

                        a)  b)  

                    Fig. 3.4a,b. Second floor of the roof; ribs supported by pliers 

 

          The three-storey wooden structure of the roof starts from a main wooden beam (pos.1.-

binder), lying on the bricks, respectively on the concrete columns (Fig.3.5). The binder of the 

roof truss is supported continuously on the beams of the floor joists of the ceiling, which in 

turn are supported on the transverse steel double T beams with a height of 22 cm. This 

method of support presupposes the calculation of the binder as a continuous beam, which 

must be checked for bending obtained from the positive and negative moments obtained in it 

(in the continuous beam) and also for axial forces obtained in the binder during its 

participation in the roof truss structure. It consists of separate single-span beams with 

dimensions: 20/22 cm, fast connected each other. On them in the places of the massive 

columns, wooden columns (pos.2-kings) with dimensions 20/22 cm are mounted(Fig.3.6). 

 

                                                     
Fig. 3.5. Supporting the binder on the floor joist;         Fig. 3.6. Connection between 

supporting the floor joist from the ceiling on the         binder and column (king)       

steel beams; Supporting a column (king)  

from the bar truss on a brick column 
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The wooden columns are 3 in the first level and are at a distance of 400 cm from each other in 

the transverse direction (Fig.3.7). 

 

                        
Fig. 3.7. Floor joists of the first new     Fig. 3.8. Connection between column, 

of the spatial structure                          purlins and pliers on the first level of the roof 

 

          Purlins with dimensions: 18/20 cm (pos. 3) are laid on them in the longitudinal 

direction. Above the longitudinally oriented purlins, in the transverse direction are mounted 

wooden pliers (pos.4) with dimensions:2x8/15cm, which are supported by braces (pos.5) in 

the transverse direction (Fig. 3.8). The diagonal struts have the dimensions of their cross 

sections: 14/16 (pos.5). The pliers (pos. 4) surround the columns of the second level (pos. 10 

-2 pcs., and  pos. 11-1 pcs.), on the side, as the connection between them is with a bolted 

connection (Fig. 3.9 and Fig. 3.10). The pliers(pos.4), which are made of planks with 

dimensions: 2x8/15, grip each other at both ends, the inclined beams to the main supporting 

structure as well as the corresponding roof ribs, which are located in this axis. 

                                               
Fig. 3.9. Connection between column, purlins, pliers and struts on the second  

level of the roof 

 

         Parallel to the pliers on the capitals a wooden beam with circular cross section has been 

developed: round wood: Ф12/12cm; as well as with rectangular section: 14/15 cm; 12/15; 

16/15; 18/15 cm. Half of this wooden platform is plastered (Fig. 3.10a, b, c). 

 

                 а)  б)  в)  

                        Fig. 3.10a, b, c. View on the second level of the roof structure 
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        The clear distance between this floor structure and the lower level is equal to 225 cm. 

Above this floor structure at a distance of 170 cm from it is located a second level - trimmer 

joists, parallel to the horizontal pliers - pos.13(2x8/15). Above the central king of the second 

level, longitudinally on the roof is a purlin situate: (pos.12) with dimensions 18/20 cm. At 

both ends of the pliers (pos.13) are located longitudinally on the roof purlins: (pos.15) with 

dimensions 16/19 cm (Fig.3.10a, b, c). On these purlins, located next to the contour of the 

roof, the roof ribs rest laterally. The third level of the roof structure consists of a central 

“king” (pos. 16) with dimensions 20/22 cm, which at the top supports a ridge purlin: (pos. 21) 

with dimensions: 18/20 cm Fig. 3.11). The central king lies at his lower end on the capital, 

passing through the pliers - pos.13. Under the ridge purlin there is a pliers (pos. 20) with 

dimensions: 2x8/15 cm, which covers the roof ribs, which fall into its axis and is connected to 

them with a bolted joint. In the longitudinal direction this "king" is reinforced with two 

diagonal struts: (pos.24) with dimensions 14/14 cm. 

 

                                               
Fig. 3.11. Central column (king), roof purlin in the longitudinal direction, diaonal slopes to 

the central column, pliers under the roof of the three-storey roof structure 

 

          At a distance of 195 cm from the central king are located on both sides two hanging 

kings (pos. 17) with dimensions: 20/22 cm. They are supported in the pliers below 

them(pos.13), passing through the joint formed by the two planks: 2x8/15 cm (Fig.3.12). The 

connection between them is realized with a bolted connection BM20. At its upper end this 

king (pos.17) supports a longitudinal purlin: (pos.19) with dimensions: 16/19cm. Pos.17 is 

supported laterally with pliers: (pos.18) with dimensions: 2x8/15 cm. 

 

                                                   
Fig. 3.12. Central column (king), side hanging columns (kings), roof purlins in the 

longitudinal direction, diagonal slopes to the central column, pliers under the roof of the 

three-storey roof structure on both levels 

 

 

       4. Computational 3D model of the truss construction of the building 

 

        4.1. Load model 

        Loads are adopted pursuant to Ordinance № 3/2004 years. "Basics of designing the 

structure of the buildings and the impacts on them" for the region of Kyustendil as follows: 

snow region III with value 130 daN/m
2
 and wind to area II with value 32 daN/m

2
. Computing 
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values of these values are achieved by multiplying the normative values of the two impacts 

with load factor:=1.50. Studied are all occurring in wooden frames species components. Static 

analysis of the various structural elements of the roof done according to the methods of 

structural mechanics and verified with FEM program "SAP2000". Static schemes of frames 

and roof are modeled as plane joint-rod systems. All fixtures in the wooden structure of the 

roof are made with bolt-screws. Dimensions of the different components of the roof frame of 

strength, stability and deformability are carried out according to EC5, 2007. The quality of the 

wood, when testing the structural elements of the roof frame is adopted as a second category 

(SI-II). On the Fig.4.1. is demonstrated the Computational 3D model of the truss construction 

of the museums building. The drawings of the main truss construction is on the Fig. 4.2. Cross 

sections of the constructive element of the timber truss system is in the Tab. 1. As additional 

information is important to know that: length of the truss is: 17200mm, and high: 10010mm. 

The length of the roof is: 59,79m, width: 18,10m and high: 10,10m. 

                            
Fig. 4.1. Computational 3D model                Fig. 4.2.  The drawings of the truss 

 of the truss construction of the                      construction of the roof 

museums building in Kystendil. 
 

Tab. No. 1: Cross sections of individual structural  elements 

Cross-SectionPrůřez  b (cm)  h (cm) 

Pos.1 -binder 20 22 

Pos.2-column 20 22 

Pos.3-purlin 18  20 

Pos.4-pliers 2x8  15 

Pos.5/5A-incline beam 14/15  16/17 

Pos.6-pliers 8  15 

Pos. 7 -column 14  14 

Pos. 8-pilow 10  10 

Pos. 9-purlin 10  10 

Pos. 10-column 20 22 

Pos.11-column 20  22 

Pos.12-purlin 18 20 

Pos.13 –pliers  2x8 15 

Pos.14 diagonal bar 14 16 

Pos.15-purlin 16  19 

Pos.16-colum 20  22 

Pos.17-column 20  22 

Pos.18-pliers 8  15 

Pos. 19 -purlin 16  19 

Pos. 20-pliers 2x8  15 
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Pos. 21-purlin 20  20 

Pos. 22-rib 14 14 

Pos.23-timber sheets  17  17 

Pos.24-inclined supports bar 16 16 r 

 

         5. Calculation of the construction according to the theory of the second order 

  

          In order to be able to comment on the reserves of the truss supporting structure, we 

performed a full calculation links with SAP2000 software, according to theory I. and II. order. 

 

Tab. No.2: Load combinations (EC5, 2007). 

Load combinations 

1.35 DL + 1.5 SL 

1.35DL + 1.5SL+ 0.75WL 

1.35DL+ 1.5WL (pressure) + 0.75SL 

1.0DL + 1.5WL (suction) 

1.35DL + 0.75WL 

 

Tab. No.3: Load values 

Type Load (kN/m
2) 

Covering 0.70 

Snow 1.30 

Wind (pressure) 0,32/-0.32 

Wind (suction) -1.00/-1.00 

 

 

          The combinations of loads and values are given in the tables: 2 and 3. Due to the age of 

the construction were created extraordinary load values, which in this case can count on a 

100-year return Scheme of external load: dead load, snow and wind load and are given  in Fig. 

5.1,a,b,c,d. 

 

a)              b)  

 

c)               d)  

                              Fig. 5.1,b,c,d. Scheme of external load are given  
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         Static scheme and diagrams of internal forces for dead load M, Q, N values, according 

to theory of second order is shown in Fig. 5.2 a,b,c,d. 

 

a)   b)  

 

c )       d)  

                

Fig.5.2a,b,c,d. Static scheme, Diagrams: of bending moments (M), shear forces (Q) and 

normal forces (N), for dead load according to theory II. Order 
 

          Conclusion 

          The calculation verified that if there is no further significant damage to the carrier 

construction by biotic influences, there is no danger of the collapse of the truss of the building 

in Kustendil. If we think about the constructional feeling of the arch. R.Fischer, we must state 

that this was considerably advanced[1-20]. Although they had no modern computing 

resources, they did comprehensively combine various requirements for the functionality of the 

work, including some protection against biotic influences. From today's point of view, the 

building withstood all the effects of a load with a 95-year return and still despite some 

damage to the truss does not threaten its immediate collapse[1-20]. 
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Abstract: The paper presents the reconstruction of road steel bridge, , which was 

built in the beginning of XX century and it is used till today for road transport. The 

Iron Bridge over the River “Osam” in the town -Lovech was built in Belgium in 

1906, and was put into operation in 1907 as a road bridge in Bulgaria. The load 

bearing structure is made of steel, and the connections of the individual steel 

elements were made by rivets. The bridge has three spans : 20+24+ 20m and  two 

massive river piers and two coastal supports. Determination of the real condition of 

structure of pedestrian bridge in Lovech as well as suggestion of possible repairing 

measures are given in the paper. In order to define required technical documentation 

a complete measurement of structural elements has been carried out. Afterwards, a 

detailed visual inspection of accessible structural elements was carried out in order 

to determine all existing damages. Based on all mentioned activities it has come to a  

conclusion about current condition of the structure and possible repairing measures 

have been given. 

 

Key words: assessment, steel bridge, damages, repairing measures. 

 

1. Introduction - and basic information about the bridge  

Bridges, which belong to cultural heritage and are with high significance, perform an 

essential part of the socio - cultural and physical phenomena belong to the tourism trends. 

They represent the identity of the local population and at the same time fascinate and 

attract visitors[2-8]. The value of cultural heritage is constantly increasing due to the 

naturally conditioned service life, as well as the unstable environment in terms of new 

technologies and changes of life style. Thus, care about the preservation of cultural 

heritage in the XXI century is not only declarative obligation of the authorities, but also the 

moral role of the whole modern society, which creates the conditions for preservation of 

cultural heritage in the future by recognizing its importance[9-19].  

 

          2. Basic information about the bridge 
          The iron bridge over the Osam River in the town of Lovech was built in Belgium in 

1906  and was put into operation in 1907. as a road bridge[1]. It has three spans: 
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20 m + 24 m + 20 m - bridged with simple supported truss beams. The appearance of the 

bridge is shown in Figure 1a,b,c.  

      a)   b)   c)  
                     Fig.1a,b,c View of a road pedestrian steel bridge on Osam stream  

 

         The road structure is built as a greed of transverse and longitudinal beams, on which 

are placed special secondary cross beam perform, an steel: trough ΩΩ -shaped profiles 

facing upwards, between their lower skirts is a clearance of 20mm, above which are 

arranged round river stones with a diameter of about 30mm[1]. Above this structure is 

placed a surface of felt, and above it asphalt pavement. The total thickness of the 

pavements is about 30 cm. Gutters are formed at both side ends of the pavement, which 

have turned into troughs filled with soil and overgrown with grass and tufts [1]. There is a 

gap between the roadway and the main beams, which determines the vehicles in a column 

without crossing the bridge. For many years, this bridge has only been used for pedestrian 

traffic and no care has been taken to keep it in good condition. In the past period, 

numerous damages appeared on the steel structure of the bridge due to corrosion of steel 

material, macroscopic visual examination revealed damages in supporting zones, 

significant reduction of cross-sections and deformation of steel sheets, owing to lack of 

maintenance and the permanent exposure to harsh marine environment. On one of the river 

piers cracks were observed in the wall lining. In order to check the possibilities for further 

exploitation of the bridge, and make eventual repair project, assessment of the load bearing 

steel structure of road bridge over the river Osam in Lovech were carried out: a) 

 views, cross 

and longitudinal sections along with re-establishing permanent technical documentation 

using АutoCAD software. It has been assumed that the bridge dates from beginning of 

20th Century; b)  

determine the level of damages as well as possible repairing measures, together with 

technical description with damage clasification, graphical presentation and photographs of 

detected defects; c)

structure along with proposal of possible repairing measures. 

 

         3. Describing of the steel constructions of the Bridge  

    The steel constructions were made at the beginning of the XX century. They consist 

of three separate double steel truss girders of the simple beam statically system. The main 

girders of the 20,00+24,00+20,00m., span old bridge is with a parallel upper and lower 

chord. Each of them perform an biconstruction of two main steel trusses, connected 

between each other at the nodes of the bottom chords with cross horizontal situated web 

beams. and horizontal X-type bracing, situated under the horizontal beams. (Fig.2).  
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  Fig. 2. View from the bottom of the steel greed of the bridge deck(ph. after 2007) 

       

    A lower wind bracing connected the two lower chords of the main girders. The height 

of the every truss girder is 3220mm. Every truss is divided into 8 fields by vertical struts. 

The distance between verticals for the middle truss, is equal: 3035mm and for the another 

two bridges parts in the left and right equal: 2480 mm. The diagonals are extended over 

every one field, and are inclined to the middle of the truss girder. They have no bending 

stiffness and are therefore designed only for tensile forces. The distance of the main girder 

axes is 4800mm. Between the truss girder in the plane of every verticals, the cross web 

beam with height 500 mm is situated. Between the cross web beam, which are from 

profiles: I500, five horizontal longitudinal web girders, from profiles: I120mm, are 

situated. All elements of the trusses are made of angles and flats connected by rivets. 

 

4.1. Geometrical system of the Truss Construction of the Bridge 

 

    The Drawings of the Truss Sections of the Iron Bridge are shown in the Figures: 2a,b. 

 
                         Fig.2a. Longitudinal section of the bridge and denotement of vertical axes 
 

 
                                               Fig. 2b. Plan view of the bridge in level of cross girders 

 

 

4.2. Cross section of the constructive elements of the Bridge 

 

The Cross Sections of the main constructive elements of the Truss Bridge Construction 

are shown in the Figures: 2c,d,e,f. 
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         c)   d) e) f)  

 

        c)         d)            e)            f)  

 

        Fig. 2c,d,e,f. Cross Section of the Upper chord, Vertical, Diagonal and Bottom chord  

 

          g)          h)         i)   

 

           Fig. 2g,h,i. Cross Section of the Main Cross Beam and Secondary longitudinal Beam  

 

 

           5. Detailed examination of the bridge structure after 100 years period of exploitation 

 

          As part of the assessment of the bridge after 100 years period of exploitation(1907-

2007), a detailed visual inspection of all accessible elements of the bridge structure was 

carried out: 
  

          5.1. Main longitudinal truss girders 

         A detailed visual inspection of steel truss showed further damages: -Surface spalling of 

protective coating; Pitting corrosion;  - Surface corrosion; Delamination and spalling of steel 

owing to corrosion, particularly in the joints of Verticals and steel sheets;  - Reduction of cross-

section area of steel profiles and local holes on metal sheets owing to corrosion(Fig.3,4,5). 

 

                                  a)   b)  

   Fig. 3a,b. - Characteristic damages of superstructure truss-bottom and upper chords 
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Fig. 4. Characteristic damages of                                 Fig.5. Characteristic damages of  

Verticals                                                                         diagonals       
 

        5.2. Secondary longitudinal girders 

        A detailed visual inspection of secondary longitudinal girders showed further 

damages: -  -  -

teel sheets; Reduction of cross-section area of steel profiles 

and local holes on metal sheets owing to corrosion; Corrosion on the joints of 

longitudinal girders and their cross stiffeners(Fig.6 and 7). 
 

                                                                  
       Fig. 6. Delamination and                                    Fig. 7. Reduction of cross-section, 

      spalling of steel                                               deformation of metal sheet, delamination 

 
          5.3. Main cross girders 

         A detailed visual inspection of main cross girders showed further damages: Surface 

corrosion; -Corrosion on the joints of steel sheets; -Deformation and warping of bottom 

flanges(Fig.8,9). 

 

                                                   
            Fig. 8. Surface corrosion                   Fig.9. Deformation of steel sheet, Delamination 

 

           5.4. Secondary cross girders: Special steel trough ΩΩ -shaped profiles facing 

upwards 

           A detailed visual inspection of secondary cross girders showed further damages: -

 -section area of steel profiles; - 

and spalling of steel owing to corrosion; -  -

of insect`s nests along girders(Fig.10,11). 

269



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF CONSTRUCTION AND 

ARCHITECTURE VSU'2020 

 

 

 

                                      
Fig. 10. Delamination of steel Special steel          Fig. 11. Delamination of steel, reduction 

 trough ΩΩ -shaped profiles facing upwards         cross-section area, deterioration of 

concrete 

 

        5.5. Supports 

        Bridge structure is supported by steel rolling supports. A detailed visual inspection 

revealed a significant corrosion of supports themselves, as well as the lower part of ribs 

and flanges of the main longitudinal and cross girders in the area above the 

supports(Fig.12,13). 
 

                                         
  Fig.12. View of Unmovable support,                          Fig.13. View of moveable support  

  corrosion and deterioration of support 

 

The characteristic damages of the bridge structure elements are shown in Figures 14-16. 

                   a)  b)                               

               Fig.14a,b. View over the  Diagonals              Fig.15. View over the Verticals 

          a)   b)   c)  d)  

                                    Fig.16a,b,c,d. View over the Details of joints 
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          5.6. River piers and coastal supports 

          River piers are built of concrete and stone blocks. The dominant material for piers  is 

concrete, while frontal parts, wreath below the supporting zone and the supporting zone of 

the upper structure of the bridge were made of stone blocks - cut stone(Fig.17). Visual 

examination of the pier showed following damages: - Rinsing of the mortar from the 

horizontal and vertical joints between blocks(Fig. 18).  

 

                                                                
            Fig.17. River pier                                                        Fig.18. Coastal Support, Rinsing of the mortar  

                                                                                    from brick elements 

 

        6. Evaluation of the condition of bridge structure and global repairing measures 

      The durability of bridge structure is significantly reduced due to advanced corrosion 

process and permanent exposure to harsh marine environment. Durability is endangered 

owing to damage progress that is vastly manifested as steel delamination and scaling along 

with reduction of cross-section areas; -

endanger bearing capacity and stability of the bridge structure for exploitation load; -

 of supports still does not directly endanger the bearing capacity and stability 

of the bridge structure; -Estimated general condition of the bridge is the consequence of a 

long utilization of the bridge, lacking of maintenance as well as the aggressive influence of 

the marine environment; In order to restore bridge structure in a technically correct and 

functional condition with adequate durability during future exploitation, it is necessary to 

undertake decisive repairing measures. Repair works should include the replacement of all 

corroded parts of steel structure, complete cleansing of the bridge structure from surface 

corrosion and application of protective anti-corrosion coating. In order to increase the 

durability of supports, it is necessary to renew the anti-corrosion protective layer. Based on 

all assembled information and global proposals ahead of this study, it was necessary to 

define detailed rehabilitation project of bridge structure. 

 

        7. Reconstruction of the "Iron Bridge" in the town of Lovech 

 

        7.1 Reconstruction after period between 1906-2006 

         At the end of 2005 and the beginning of 2006 the question was asked to dismantle or 

reconstruct the bridge structure. Things had reached the point, that a hole had appeared in 

the middle span in the road structure through which the water in the river could be seen 

[19]. After a detailed inspection of the bridge structure, the following solution was 

proposed: - The main beams (trusses) are in relatively good condition and their further 

operation is possible. It should be noted here that the load during the hundred-year 

period(1907-2006) of use is characterized by a positive coefficient of change of stresses 

with a relatively small amplitude, due to which structural changes in the metal and the risk 

of fatigue do not exist; - Road surfaces, including severely corroded trough profiles and 
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longitudinal beams, should be removed;- Only the condition of the upper belts of the 

crossbeams is problematic. The inspection of the damaged steel road bridge in the village 

of Eleshnitsa as a result of the floods gave a promising picture of their condition[19]; - The 

final decision on the repair of the crossbeams should be made after their final 

disclosure[19]. All steel parts and joints were detailed inspected and tested. All parts were 

repaired by oxygen heating and hammer. The reconstruction of the bridge mainly covers 

the road construction - new pavement and longitudinal beams and possible repair or 

replacement of the crossbeams. The latter is quite problematic due to the fact that the 

bridge has a wind braces at the level of the lower belt, and the upper belt is reinforced 

with half-frames, in the rigidity of which the crossbeams have a significant contribution. It 

is customary to apply a 6 mm thick steel road slab on which tartan flooring is glued. The 

plate rests on new longitudinal beams and is attached to them with welding heads. Because 

he existing structure was riveted, bolts of vertical additional plates: “Detail A” (Fig.19a,b), 

are attached to the crossbeams, and the new longitudinal beams are connected to them with 

welding seams. None of the old elements fall into the area of the welds. Significant 

corrosion attenuation occurs only in the upper belt angular profiles of the crossbeams and 

close to the connection with the main beams. In these areas, reinforcement of their 

horizontal arms with an epoxy-based gravy is provided (Fig.20). In the actual 

implementation, this gravy was made with twice the thickness. After inspection and 

strengthening works, all steel parts were thoroughly cleaned from rust, paint, and grease 

using sandblasting methods. After that a three layers of chlorinated rubber paint as anti-

corrosion protection were applied. The new road slab has a mass of about 10% of the mass 

of the old road surface. Together with the mobile load from the crowd, the standard load 

transmitted to the longitudinal beams is 1kN/m
2
 less than the load of the previous road 

structure. 

a)            b)  

Fig.19a,b. View of a “Detail A” in the road of the pedestrian steel bridge on Osam stream  

 

                    a)                b)  

                    Fig.20a,b. Reinforcement of horizontal arms with an epoxy-based gravy 

 

          The crossbeams receive very low stresses. This allowed them not to be 

replaced(Fig.21a,b). 
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                          a)                      b)  

            Fig.21a,b. View over the connection between Cross and Longitudinal Beams  

 

          Simultaneously with the reconstruction of the bridge, a partial replacement of the 

levels on the coastal street was carried out, which improved the conditions for traffic 

(Fig.22).The bridge was put into regular operation in early 2007(Fig.23). 

                                                                       
Fig.22. Partial replacement of the levels              Fig. 23. The bridge was put into regular 

on the coastal street was carried out                                    operation in early 2007 

       

        Conclusion  

        Bridges are important parts of our engineering and architectural heritage. Perhaps 

more than any other type of structure built by man, they exhibit major historical change 

and innovation in the development and use of materials, in design, and in construction 

methods. Many bridges, through sensitive rehabilitation, can continue to serve traffic in an 

efficient and cost-effective way, while retaining their appearance and heritage attributes. 

Where bridges can no longer serve their original purpose, they may sometimes be 

adaptively reused as recreational resources or tourist attractions [2-19]. 
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Abstract: Culverts are structures used to pass ditches, streams and canals below the 

roads. By definition, they are classified into smaller structures (bridges) of openings up 

to 5.0 m. In this paper the culverts of different cross sections, on the main roads of the 

Raška District, were analyzed. A brief description of each culvert, with the defined types 

of damage observed during the visit, or assessment, and the suggestions for the repair, 

are given. About 60 culverts were surveyed where different types of cross sections 

appeared. Tubular, plate, arched and a combination of these three types of culverts 

were analyzed. After the analysis, it is concluded that all culverts should be cleaned, 

arranged around the inlet and outlet, as well as repairing of minor damage caused by 

weather changes. In some culverts, in addition to the regular maintenance, a complete 

reconstruction of the inlet and outlet of the culverts must be done as well as the 

replacement of the concrete culvert parts. 

 

Key words: culvert structure, main roads, assessment, repair, inlet, outlet 

 

 

1. Introduction 

Culverts are structures used to pass ditches, streams and canals below the roads. They 

can also be used for the passing of animals, pedestrians and small vehicles under the roads in 

single or combined use. By definition, they are classified into smaller structures (bridges) of 

openings up to 5.0 m. The culverts represent a large group of structures which, due to their 

large length and the fact that they interrupt the road fill, affect the choice of road construction 

technology, the stability of the road fill and the conditions of use. The culverts in the past 

were built below the roads as short objects with smaller openings, and their purpose was 

solely for the flow of water. They were primarily performed as pipe, box or pipe arch. They 

were made of different materials, wood, stone, concrete, steel and reinforced concrete. The 
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culverts are now constructed totally of reinforced concrete in monolithic or semi-precast form 

with openings that allow for permeability and maintenance [1-3]. 

In the state of Serbia, the culverts on the main roads are mostly congested and no care is 

taken to maintain these objects. This paper presents culverts from the Raška District, with 

some characteristic photographs of different existing culverts damage types. For the analysis, 

60 culverts of mostly different types, tubular, plate, vaulted and a combination of these three 

types of culverts were used. Due to the large amount of data used, the culverts will be 

presented in tabular form. 

2. Existing condition

The visual state of the culvert, both in terms of the structural element and in terms of 

passing, represents the existing state of the culvert. Table 1 provides data on the analyzed 

culverts with chainage, the shape of the culvert and the dimensions of the characteristic cross 

section. 

Table 1. Culverts 

No. Chainage Shape 

Cross-

sectional 

dimensions 

No. Chainage Shape 

Cross-

sectional 

dimensions 

1 236+788 pipe arch 
B=1000 mm 

H=1000 mm 
35 245+549 pipe arch 

B=1000 

mm 

H=1000 

mm 

2 236+824 pipe arch 
B=1000 mm 

H=1000 mm 
36 245+728 pipe arch 

B=1000 

mm 

H=1000 

mm 

3 236+895 
pipe arch 

and pipe 

B=1000 mm 

H=1000 mm 

Ø1000 mm 

37 246+077 pipe arch 

B=2000 

mm 

H=2200 

mm 

4 236+956 box 
B=1000 mm 

H=800 mm 
38 246+728 pipe Ø600 mm 

5 237+280 pipe arch 
B=2000 mm 

H=1600 mm 
39 247+003 pipe arch 

B=2000 

mm 

H=1700 

mm 

6 237+348 pipe arch 
B=1000 mm 

H=1000 mm 
40 247+120 pipe arch 

B=1000 

mm 

H=1000 

mm 

7 237+475 pipe arch 
B=2000 mm 

H=1600 mm 
41 247+525 pipe Ø750 mm 

8 238+157 pipe arch 
B=1000 mm 

H=1000 mm 
42 247+738 pipe Ø1000 mm 

9 238+293 pipe arch 
B=1000 mm 

H=1000 mm 
43 248+458 pipe Ø900 mm 
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10 238+491 pipe arch 
B=1000 mm 

H=1000 mm 
44 248+556 pipe Ø900 mm 

11 238+670 pipe arch 
B=2000 mm 

H=1600 mm 
45 248+723 pipe Ø1000 mm 

12 238+767 pipe arch 
B=1000 mm 

H=1000 mm 
46 249+332 pipe arch 

B=1000 

mm 

H=1000 

mm 

13 238+916 pipe arch 
B=3200 mm 

H=4000 mm 
47 249+553 pipe arch 

B=1000 

mm 

H=1000 

mm 

14 239+172 box 
B=3000 mm 

H=2850 mm 
48 249+783 pipe Ø1000 mm 

15 239+320 
pipe arch 

and pipe 

B=1000 mm 

H=1000 mm 

Ø1000 mm 

49 249+952 pipe 
Ø800 mm 

Ø400 mm 

16 239+472 pipe Ø1000 mm 50 250+160 pipe Ø1200 mm 

17 239+720 pipe arch 
B=1000 mm 

H=1000 mm 
51 250+248 pipe arch 

B=1000 

mm 

H=1000 

mm 

18 239+998 pipe arch 
B=1000 mm 

H=1000 mm 
52 250+367 pipe arch 

H=1600 

mm 

19 240+280 pipe arch 
B=1000 mm 

H=1000 mm 
53 250+509 pipe arch 

B=1000 

mm 

H=1200 

mm 

20 241+024 - - 54 250+577 pipe Ø200 mm 

21 241+493 pipe arch 
B=2000 mm 

H=1300 mm 
55 250+788 box 

B=3000 

mm 

H=1300 

mm 

22 241+587 - - 56 280+992 pipe arch 

B=1000 

mm 

H=1000 

mm 

23 241+853 pipe arch 
B=1000 mm 

H=1000 mm 
57 251+348 pipe arch 

B=1000 

mm 

H=1000 

mm 

24 242+091 pipe arch B=2000 mm 58 251+541 pipe arch 

B=1000 

mm 

H=1000 

mm 

25 242+665 box 
B=4000 mm 

H=2300 mm 
59 251+670 pipe arch 

B=1000 

mm 

H=1000 

mm 
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26 242+917 - - 60 252+041 pipe arch 

B=1000 

mm 

H=1000 

mm 

27 243+046 pipe arch 
B=1000 mm 

H=1000 mm 
61 252+154 pipe arch 

B=1000 

mm 

H=1000 

mm 

28 243+587 - - 62 252+250 pipe arch 

B=1000 

mm 

H=1000 

mm 

29 243+847 - - 63 252+324 pipe arch 

B=1000 

mm 

H=1000 

mm 

30 244+472 pipe Ø500 mm 64 252+429 pipe arch 

B=1000 

mm 

H=1000 

mm 

31 244+962 pipe Ø1000 mm 65 252+572 box 

B=3500 

mm 

H=2100 

mm 

32 245+196 pipe arch 
B=1000 mm 

H=1000 mm 
66 252+854 pipe arch 

B=1000 

mm 

H=1200 

mm 

33 245+293 
box and 

pipe 

B=2000 mm 

H=1200 mm 

Ø500 mm 

67 253+167 pipe arch 

B=1000 

mm 

H=1200 

mm 

34 245+423 pipe arch 
B=1000 mm 

H=1000 mm 

Sequential numbers of culverts were 

assigned in the direction of growth of the 

chainage, and the parties were determined 

by the same convention 

 

After the visual inspection, all culverts need cleaning inside, because they have a certain 

waste content in them. Besides cleaning the culverts, repairs of the inlet and outlet of the 

structures should be carried out mainly. The methods and implementation of repairs will be 

discussed in the next section. The following figures give an overview of the characteristic 

defects in some of the culverts. 

Figure 1 on the left shows the outlet of the culvert No. 3. It is shown that the outlet is 

clogged by various types of crowded material and broken pieces of concrete slab that form 

pedestrian path. The situation is similar to culvert No. 6, where there is only municipal waste, 

which has clogged the outlet. 
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Fig. 1. Outlet of the culverts: No. 3 (left) and No. 6 (right) 

 

By the visual inspection of culvert No. 11, transverse cracks near the inlet and outlet 

were observed, as well as a longitudinal crack at the top of the vault along the entire length of 

the culvert (Figure 2 left). At culvert No. 14, which is plate-shaped, a slope crack was 

observed as shown in Figure 2 at right. 

 

  
Fig. 2. Longitudinal crack of the culvert No. 11 (left), Slope crack on the wing wall of culvert 

No. 14 (right) 
 

3. Repair measures 

After all the culverts are shown, the primary repair measure is cleaning of the culverts 

and repair of the inlet and outlet, as they are mostly all degraded due to the external influences 

that affect them. Additional repair measures are listed in Table 2. 

 

Table 2. Additional culverts repair measures 
 

No. Repair measures No. Repair measures 

3 

It is necessary to reconstruct the 

structure outlet and repair the areas 

where flushing of the material occurs 

32 
Repair of the longitudinal and 

transverse cracks of the structure inlet 

11 
Repair of the longitudinal and 

transverse cracks 
60 

Repair of the cracks of the structure 

outlet 

12 Reconstruct inlet of the structure 62 
Repair of the cracks of the structure 

outlet 

14 
Repair of the observed cracks on the 

wing wall 
63 

Repair of the cracks of the structure 

inlet 
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15 

Stabilization of structure outlet to 

prevent settling on that part of the 

culvert 

64 
Repair of the cracks of the structure 

outlet 

17 
Repair lateral cracks on the outlet 

walls of the culvert structure 
66 

Repair of the cracks of the structure 

outlet 

25 

Reconstruction of culverts and all 

associated elements (footpath, fence 

and concrete slab) 

67 
Repair of the cracks of the structure 

outlet 

 

4. Conclusion 

After the presented visual condition and repair measures, it can be concluded: 

- The culverts are an important structural element for the drainage of water. It can be 

seen from the enclosed that they do not have this function due to the clogging of 

biological and municipal waste contained therein; 

- A plan and program should be made for the regular maintenance of the culvert for a 

certain period of time; 

- All degraded areas and cracks in culverts should be repaired so that water can not 

damage the embankment and prevent the later settling of the structure. 
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Abstract: The structures used to pass ditches, streams and canals below the roads are 

culverts. They are small bridge structures of openings up to 5.0 m. This paper presents 

the analysis of the culverts of different cross sections on the highway of the Niš District. 

It is given a brief description of each culvert with the defined types of damage observed 

during the assessment, and the proposals for the repair of this type of structure. About 

25 culverts were surveyed where different types of cross sections appeared, ie. pipe, 

box, pipe arched and a combination of these three types of culverts. After the analysis, it 

was concluded that all culverts should be regularly maintained, repaired, while for 

some culverts a complete reconstruction of the inlet or outlet should be done. 

 

Key words: culvert structure, main roads, assessment, repair, inlet, outlet 

 

 

1. Introduction 

The structures used to pass ditches, streams and canals below the roads are culverts. They can 

also be used for the passage of animals, pedestrians and small vehicles under the roads for 

single or combined purposes. By definition, they are classified into smaller objects (bridges) 

with openings up to 5.0 m. The culverts represent a large group of facilities which, due to 

their large length and the fact that they interrupt the road body, have an impact on the choice 

of road construction technology, road body stability and conditions of use. In the past, 

culverts were built under roads as short structures with smaller openings, and their purpose 

was exclusively for the flow of water. They were primarily performed as pipe, box or pipe 

arch and were made of different materials, wood, stone, concrete, steel and reinforced 

concrete. Now, the culverts are totally constructed of reinforced concrete in monolithic or 

semi-precast form with openings that allow for permeability and maintenance [1-3]. 

In Serbia, the culverts on the highways are mostly congested and no care is taken about 

the maintenance of these facilities. This paper presents the culverts from the Niš district, with 
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several characteristic photographs of different types of existing culverts damages. For the 

analysis, 28 culverts were used, mostly of different types. Pipe, box, pipe arch and a 

combination of these three types of culverts were analyzed. Because of the large amount of 

used data, the culverts will be tabulated. 

 

2. Existing condition 

The visual state of the culvert, both in terms of the structural element and in terms of 

passing, represents the existing state of the culvert. Table 1 provides data on the analyzed 

culverts with stationaries, the shape of the culvert and the dimensions of the characteristic 

cross section. 

 

Table 1. Culverts 

No. Chainage Shape 

Cross-

sectional 

dimensions 

No. Chainage Shape 

Cross-

sectional 

dimensions 

1 361+767 pipe arch 

B=1000 mm 

H=1000 mm 

Ø1000 mm 

15 366+138 pipe arch Ø1000 mm 

2 362+212 pipe arch Ø1000 mm 16 366+555 pipe arch 

B=1000 

mm 

H=1000 

mm 

Ø1000 mm 

3 362+288 
pipe arch 

and pipe 
Ø1000 mm 17 366+617 pipe arch Ø1000 mm 

4 362+840 box Ø1000 mm 18 367+048 pipe Ø600 mm 

5 363+503 pipe arch Ø1000 mm 19 368+181 pipe arch Ø1000 mm 

6 363+822 pipe arch 
B=4000 mm 

H=2400 mm 
20 368+452 pipe arch 

B=1000 

mm 

H=1000 

mm 

Ø1000 mm 

7 364+100 pipe arch Ø1000 mm 21 368+659 pipe 

B=1000 

mm 

H=1000 

mm 

Ø1000 mm 

8 364+341 pipe arch Ø1000 mm 22 369+145 pipe 

B=4000 

mm 

H=3800 

mm 

9 364+692 pipe arch 
B=4000 mm 

H=3000 mm 
23 369+165 pipe Ø900 mm 

10 364+858 pipe arch 
B=1000 mm 

H=1000 mm 
24 369+378 pipe Ø900 mm 

11 365+180 pipe arch Ø1000 mm 25 369+515 pipe 

B=1500 

mm 

H=1200 

mm 
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12 365+431 pipe arch Ø1000 mm 26 369+848 pipe arch 

B=5000 

mm 

H=4400 

mm 

13 365+735 pipe arch Ø1000 mm 27 370+057 pipe arch Ø1000 mm 

14 366+070 box 
B=4000 mm 

H=3300 mm 
28 370+307 pipe Ø1000 mm 

* Sequential numbers of culverts were assigned in the direction of growth of the stationary, 

and the parties were determined by the same convention 
 

All the culverts need internal cleaning according to the visual inspection, because they 

had a certain contents of waste in them. In addition to culverts cleaning, repairs should be 

performed mainly on the inlet and outlet parts of the structures. The methods and applications 

of repairs will be discussed later. The figures 1 and 2 show the characteristic damages of some 

culverts. 

The penetration of water at the point of continuation of concreting on the front wall in 

the direction from Niš to Belgrade on the plate culvert number 14 is shown in Figure 1 on the 

left. The destruction of the concrete cover and the appearance of corroded reinforcement are 

shown in Figure 1 on the right. It can be seen from the picture that it is necessary to determine 

the condition of the hydro insulation and to inject all the cracks on the front wall with sealing 

mass in order to prevent the penetration of water. On the part where the concrete cover is 

damaged, sandblasting should be done first to remove corrosion from the reinforcement bars 

to prevent the separation of concrete parts, after that a certain repair mortar should be applied 

to prevent further corrosion of the reinforcement. 

 

  
Fig. 1. Front wall (left), slab (right) on the culvert No. 14 

 

Visual inspection of culvert No. 20 showed clogging of the culvert outlet, where 

retained water and biological vegetation were observed (Figure 2 on the left). At culvert No. 

1, which is vaulted, grain segregation was observed and peeling of the surface layer of 

concrete, which was caused by atmospheric influences, Figure 2 on the right. 

 

  
Fig. 2. Clogging of the pouring structure at culvert No. 20 (left) and grain segregation with 

peeling concrete from atmospheric influences at culvert No. 1 (right) 
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3. Repair measures 

After the presentation of all culverts, the primary repair measure is the cleaning of 

culverts and repair of inlet and outlet material, because they are mostly all degraded due to 

external influences that act on them. Other types of repair are additionally tabulated in order 

to more easily see what is additionally needed according to the previous two mentioned 

measures. Additional repair measures are listed in Table 2. 

 

Table 2. Additional culverts repair measures 

No. Repair measures No. Repair measures 

1 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces. 

15 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces and cracks. 

2 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces and cracks on inlet 

part of structure. 

16 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces and cracks. 

3 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces. 

17 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces and cracks. 

4 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces and cracks. 

Installation of a new concrete manhole 

cover. 

18 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces and cracks. 

Installation of a new concrete manhole 

cover. 

5 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces and cracks at the top 

of the vault of the inlet structure. 

19 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces and cracks. 

6 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces, cracks and concrete 

cover. At the edges of the culvert slab in 

the dividing zone, provide seals with 

three to four drains for controlled 

drainage of water into the culvert 

without flooding and destruction of the 

surrounding concrete. Making new 

roadside. 

20 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as 

corresponding channel. Repair of 

concrete surfaces. 

7 

Production of new segments Ø1000mm 

on the left side. Cleaning of culverts and 

zone around the inlet and outlet. Repair 

of concrete surfaces and cracks. 

21 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as 

corresponding channel. Repair of 

concrete surfaces and cracks. 

8 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces. Installation of a new 

concrete manhole cover. 

22 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces and concrete cover. 

Construction of a channel for guiding 

water through the culvert. At the edges 

of the culvert slab in the dividing zone, 

provide seals with three to four drains 

for controlled drainage of water into the 

culvert without flooding and destruction 
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of the surrounding concrete. Making 

new roadside. 

9 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces and concrete cover. At 

the edges of the culvert slab in the 

dividing zone, provide seals with three 

to four drains for controlled drainage of 

water into the culvert without flooding 

and destruction of the surrounding 

concrete. Making new roadside. 

23 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as 

corresponding channel. Repair of 

concrete surfaces. 

10 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces. Making new 

roadside. 

24 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces and cracks. 

11 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as 

corresponding channel. Repair of 

concrete surfaces and cracks. 

25 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces and cracks. 

12 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as 

corresponding channel. Repair of 

concrete surfaces and cracks. 

26 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces, cracks and concrete 

cover. Cleaning the channel in the 

culvert and the tubular culvert below. 

At the edges of the culvert slab in the 

dividing zone, provide seals with three 

to four drains for controlled drainage of 

water into the culvert without flooding 

and destruction of the surrounding 

concrete. Making new roadside. 

13 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces and cracks. 

27 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet. Repair of cracks. 

Fill the space in the concrete in the 

necessary places. Installation of a new 

concrete manhole cover. 

14 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces and concrete cover. At 

the edges of the culvert slab in the 

dividing zone, provide seals with three 

to four drains for controlled drainage of 

water into the culvert without flooding 

and destruction of the surrounding 

concrete. Making new roadside. 

28 

Cleaning of culverts and zone around 

the inlet and outlet, as well as repair of 

concrete surfaces. Installation of a new 

concrete manhole cover. 

 

4. Conclusion 

After the presented visual condition and repair measures, it can be concluded: 

- The presented paper shows that culverts, as an important structural element for water 

drainage, do not have this function due to clogging from contained biological and 

municipal waste; 
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- It should be made a plan and program for regular maintenance of culverts for a certain 

period of time; 

- It should be repaired all degraded areas and cracks in culverts. In that manner water 

cannot damage the embankment and prevent the later settling of the structure. 
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STRUCTURAL CHALLENGES WITH BRINGING CULTURAL HERITAGE 

BUILDINGS BACK TO LIFE 
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Abstract: In Bulgaria there are around 40 000 heritage sites, many of which have lost 

their functionality over the years, becoming unused, abandoned and with nobody to 

care of them - dilapidated. As is the case for most abandoned buildings, the biggest 

challenge for heritage sites is the deteriorating state of their roofs. The resulting leaks 

quickly lead to the destruction of the roof’s timber structure and gradually of the rest of 

the building. 

The compromised structure significantly increases the level of investments necessary to 

bring the buildings back to life, so when an investor is finally found, they have high 

expectations of the restored building. Moreover, modern expectations often contradict 

the natural characteristics of the building. The modern demand for underground 

parking space in central city locations, the need for open-space concepts and the 

desired flexibility in organizing the areas brings significant additional costs and 

engineering challenges. 

Civil engineers and contractors are faced with the task of “opening up” the areas and 

even adding underground level(s) for parking purposes, which poses challenges with 

designing supporting structures and experimenting with building methods and 

practices, never before used in Bulgaria.  

 

Key words: Cultural heritage, Structural challenges, Building structures, Innovations, 

Salvage, Varna, Bulgaria 

 

 

1. Introduction  

According to the Audit Report of the National Audit Office [1] in our country, the 

heritage sites of all categories of importance are 39 476, of which 19 438 are architectural and 

structural. According to the public register, there are 1 659 heritage sites with world and 

national importance [2]. 

Due to a variety of factors, the vast majority of these sites have been abandoned and are 

in various stages of destruction. The legalization procedure for starting a 

reconstruction/renovation on each heritage site is complex and time consuming to the extent 

of being preventative. Still, these buildings are often centrally-located and could present good 

investment opportunities despite the administrative obstacles, but the compromised state leads 

to very high cost to renovation and heightens the investor’s expectations of the restored 

building. 

                                                 
1
 Tihomira Kracheva, MsC in Structural Engineering, tihomira.kracheva@gmail.com 
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2. Aim and main tasks 

The biggest aim in front of the designers and the investor is to preserve the building as a 

part of the heritage and in the same time, find a new function with the demands of modern 

live. A realised project on heritage building with local importance is used to illustrate the 

problems and some of the possible solutions.  

 

2.1. Historical data on the building of interest 

The building is located in the city center of Varna, Bulgaria and had already undergone 

various reconstruction efforts before the start of the current project. In its initial state the 

building had only two floors aboveground and one underground. Two reconstructions later, it 

had grown to a 5-store building with an underground floor. In these two reconstructions the 

engineers raised 4 new concrete columns (Fig.1) to support the structure for the new loads and 

impacts and provide the upgraded 3 floors. 

 

 

Fig. 1. Scheme of the 4 new 

concrete columns build in the 

previous two reconstructurs. 

They are positioned in the 

central axes of the building. The 

new concrete columns, as the 

interior and the façade walls are 

stepping on the existing stone 

walls. The thickness of the 

foundation walls is 55-85cm. 

 

 

2.2. Renovation needs 

The first major issue with the building was the roof timber structure, which was fully 

destroyed in some areas and close to destruction in others. With all the leaks and crushed 

ceramic tiles the rooftop was basically open-air, creating a favorable environment for 

vegetation development. This is one of the biggest problems of old and unused buildings and 

heritage buildings are not making an exception. This kind of roof structure is typical of a lot 

of the heritage buildings, which were built in the context of Bulgaria’s historic construction 

methods of timber structures with ceramic/stone tilling. 

To start a reconstruction project on a building with this type of construction problems it 

was critical to first temporally “close-off” the building from external influences and remove 

all the vegetation and crushed ceramics.    

This building, belonging to pre-modernism like most heritage sites, is characterized by 

high density of vertical elements differentiating relatively small rooms. This clashes with the 

current trend towards multi-purpose developments and the related need for open-space 

concepts. The investor’s desire for underground parking space is very typical for centrally 

located buildings. For many heritage site, the additional costs are economically justifiable 

only if the investor is allowed to increase the square footage of the building through upgrades 

and extensions. 
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3. Structural challenges and solutions 

The biggest challenge in front of the structural designer’s team was the new 

underground parking requirement and of course the ensuring of the existing structure during 

and after the construction process. 

 

3.1. Ground engineering solution 

The IBO Anchor system [3] was used for the project where the anchor is made of 

hollow steel bar through which a proper grout is injected. The anchors are placed on the 

designed position, using a suitable drill-head. With pressure the grout is forced back along the 

outside of the bar to form the monolithic stabilization structure (Fig.2a). 

 

  

a) b) 

 
c) 

 

Fig. 2. IBO stabilization system: a) Dynamic compaction with cement mixture in a 

single-phase system [3]; b) The IBO anchors after digging to the foundation level; c) Plan of 

the used IBO anchors and the bearing steel bars 

 

The new underground garage was built in three stages as shown in Fig.3a. The existing 

building was stabilized via IBO anchors drilled in designated positions (Fig.2c) and then 

using the details in Fig.3, the level was lowered. Because of the two new extensions of the 

building, parts of the façade walls became interior and needed to be reinforced on both sides 

(Fig.3a). For that purpose, two UPN220 steel bars were placed under the stone wall and weld 

to the anchors on both sides of the wall (Fig.3b), so that the whole façade wall would be 

carried by the UPN bars and the anchors. The work concludes with digging the new 

foundation level. 
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a) 

 

 

 
b) c) 

 

Fig. 3. Stabilization details: a) Detail for two-sided stabilization, used on the façade 

walls that become interior post-reconstruction; b) Photo of the two-sided stabilization with 

steel beams; c) Detail for one-sided stabilization, used on the front façade  

 

After the micro-pilots (IBO anchors) were installed all around the existing main walls 

and columns of the building, the digging of the ditches for the four new columns could begin 

(Fig.4a). The desired extensions in the architectural design dictate that the columns be 

positioned outside of the existing building.  

Two strip foundations were made for K3/K7 and K4/K9 (Fig.4a). 

 

3.2. Complete strengthening of the building 

Two steel trusses were designed to carry the loads of the main existing concrete 

columns (Fig.4b) and the plate above them and to strengthen the building structure, allowing 

to eliminate the four columns in the center of the underground floor. The two trusses were 
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installed under the first existing concrete slab, stepping on the four new columns (K3, K4, K7, 

K9 – Fig.4a). 

 

 
a) 

 
b) 

 

Fig. 4. Steel trusses in drawing: a) Trusses installation plan; b) Detail from the assembly 

drawing 

 

After installing the steel trusses (Fig.5a), all the walls on the floors above wеre 

demolished as per the new design. With the undesired loads removed, the gap between the 

truss and the existing slab was filled with polymer composition. This transferred the loads 

from the four existing concrete columns to the two new steel trusses. During the process the 

structure was monitored for vertical displacement by several marks and levels. 
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a) b) 

 

Fig. 5. Steel trusses in the construction site: a) Installed steel truss – before filling the 

gap between the existing concrete slab and the new steel truss; b) Removing the old concrete 

column, which at that point was bearing no loads  

 

Removing the concrete and cutting the reinforcement of the existing columns resulted in 

a displacement of 15mm, which is in the permissible limits for the steel truss. 

As the building was stabilized with the micro-pilots and the new steel trusses the 

construction works continued through traditional methods for excavation, formwork, 

reinforcement and concreting the new foundation slab. 

 

 

Conclusion 

This kind of serious reconstructions is possible and economically justified almost only 

for heritage buildings. This report presented one of the biggest challenges for the structural 

engineer, namely to design a new underground level while keeping the structure of the 

building save. As we move towards a more digital world, some of the above-mentioned 

administrative challenges may disappear, so new technologies in structural and ground 

stabilization, as described in this report, can help engineers prepare for a time when 

investment in heritage sites renovation might become more mainstream. 
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МОСТОВЕ - ТРАДИЦИИ И РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

Димо Кисов 

 

ВСУ “Любен Каравелов”, Мостконсулт ООД 

 

 

Abstract: 

В доклада се описват някои емблематични мостове строени от 15 век до 

момента. Направена е съпоставка на мостовата практика и тенденции за 

развитие. Ще има възможност и да се видят работи на тема “Художници за 

българските мостове”. Описани са основни моменти от проектантските 

проблеми при изпълнението на моста с най голям отвор, система “конзолно 

бетониране” в България, до момента. Показани са част от резултатите при 

изпитването му преди въвеждане в експлоатация. Картините на мостовете, 

показани в доклада, са на база реални конструкции, които са от колекцията на 

“Москонсулт”-ООД. 

 

Key words: Bridges, structures, free cantilever, old bridges. 

 

The report describes some emblematic bridges built from the 15th century till 

nowdays. A comparison is made between the bridge practice and the tendencies for 

development. There will also be given the chance to see works on the topic "Artists for 

the Bulgarian bridges". There are described the main moments of the design 

problematics in the execution of the bridge with by far the largest opening, system 

"cantilever concreting" in Bulgaria. Some of the results of its pre-exploitation tests are 

provided. The pictures of the bridges shown in the report are based on real 

constructions, which are part of the collection of “Mosconsult” Ltd. 

 

1. Въведение -  

Историята на мостовете в България е пряко свързана с обществено политическото 

развитие на страната. Строителството и проектирането на съоръжения се влияе много 

от връзките и зависимостите на страната от големите политически структури и държави 

в района. Въпреки това у нас има характерни конструкции, предимно на базата на 

бетон и стоманобетон и по малко от стомана. Тук ще се опитам да представя 

съоръжения, които считам за показателни от гледна точка на технология, материали, 

конструкции и значителни отвори. По подробно ще се спра на моста на околовръсния 

път в гр. Габрово, пуснат в експлоатация преди няколко месеца, имайки предвид 

отворите – 160м и проблемите при строителството. Той представлява интерес за 

професионалиста - мостовак, още повече, че водещите технически ръководители са 

завършили ВСУ “Л. Каравелов”. Илюстрациите ще бъдат от нашата картинна галерия - 

дело на художника Н. Костадинов. В никакъв случай не смятам доклада за 

изчерпателен на тема мостове, затова с уважение ще приема всякакви забележки от 

колегията. 
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2. Мостове преди освобожвението 1878г 

 

КАДИН МОСТ . На пътя Кюстендил - Дупница над река Струма при с. 

Невестино е издигнат мост с внушителна и оригинална архитектура - пет свода 

построен през 1469-1470 година по нареждане на Исак паша, везир на султан Мехмед 

ІІ. Изграждането на моста е 

свързано с две легенди.   Едната от 

тях разказва, че трима братя от 

близкото село строели мост над 

Струма, ала нощем речната стихия 

събаряла и отнасяла съграденото 

през деня. Жената на майстор 

Манол е зазидана в основите на 

средния свод, за да усмирят 

стихията. Местните хора разказват, 

че и до днес, когато придойде 

реката, в нощна доба се чува 

писъкът на злочестата жена.  

Според друго, по-късно 

предание, мостът е сватбен 

подарък от султан Мурад за една смела българска невеста. Мостът бил построен от 

българи-майстори зидари и наречен Невестин мост Близкото село и до днес се нарича 

Невестино. 

 

ДЯВОЛСКИЯТ мост е мост на река Арда в Община Ардино, Област Кърджали. 

Намира се в живописен пролом разположен на 420 метра надморска височина в 

пролом, ограден от двете страни от 

стръм   ни склонове, достигащи до 

800 метра надморска височина. 

Дължината му е 56 метра, 

широчината – 3,5 м, трисводест, 

като на сводовете на страничните 

му ребра са направени отвори с 

полукръгли сводчета за оттичане 

на водата. Мостът е построен в 

началото на 16 век по заповед на 

султан Селим I като част от път, 

свързващ Горнотракийската 

низина с Беломорска Тракия и 

Егейско море. На мястото на 

днешния мост някога е имало римски мост, част от значимия античен път Виа Игнатия, 

свързващ Бяло море и Тракия през прохода Маказа.  

Почти нищо не се знае за строежа му, но според преданията негов създател е 

майстор Димитър от близкото село Неделино. Той приел предизвикателството да 

издигне мост и да го завърши за 40 дни. 

Казват, че от Дяволския мост може да видиш лика на Сатаната, ако погледнеш 

към водите на река Арда. Освен това според някои в един от камъните му личи 

отпечатък от стъпката на Дявола. 
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МОСТЪТ ПРИ БЯЛА е една от перлите на Колю Фичето. Мостът е построен 

през 1865-67 година. Поръчението за съоръжението над реката идва от прочутия по 

това време на Балканския полуостров Мидхат паша. Като валия на дунавския вилает и 

един от най-известните османски държавници той иска да свърже Русе със столицата на 

империята Цариград.  

По това време Колю Фичето вече е прочут с работата си в България и Мидхат 

паша решава да чуе и негово виждане за строежа над Янтра. За по-точни изчисления и 

понагледно представяне на съоръжението, майсторът изготвя точен макет на моста от 

восък. Мостът има тринадесет колони 14 свода, контраверси и преливници за 

преодоляване на силното течение на реката. Дълъг е 276 метра, а ширината му достига 

до почти 10 метра.. Изобщо целият мост представлява съчетание между архитектура и 

скулптура. На основните стълбове присъстват много интересни скулптури на лъв, 

лебед, грифон и нимфа. Значението на този мост за инфраструктурата на Османската 

империя е огромно. Именно заради това и заради добрите условия, представени от 

Никола Фичев, Мидхат паша го награждава.   Трябва да помним, че докато сме в 

робство, по земите ни са родени велики българи и шедьоври на изкуството, с които 

можем да се гордеем и да 

показваме пред света. За 

целта обаче е нужно да 

полагаме грижа. Тяхното 

значение е голямо именно 

заради това. Едва в 

последните години се 

работи по възстановяването 

на моста защото след 

наводнение част от 

констукцията е 

компрометирана. През 

1923г. при правителството 

на Ал. Стамболийски се 

престъпва към ремонт.  

 
 

От това време е земния насип между свод 9 и свод 12. В момента видими са[1]. 
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 -сводове 1,2,3,4 и 13,14 – оригинални -сводове 5,6,7,8,- допълнително 

изградени от бетон не толкова художествено въздействащи. 

На схемата е показано приетото за технически проект решение за възстановяване 

и експозиция на моста. Предвижда се разкриване на засипаните отвори, ремонт и 

осигуряване на речното дъно от подравяне [2]. Ще има зала за експозиции и 

възможност за запознаване с начина на градеж. За всички хора Кольо Фичето е много 

ценен пример на професионализъм и морал. 

3. Мостове строени след 1878г и до днешно време. 

С по няколко думи ще спомена едни от емблематичните в техническо 

отношение и красиви от гледа точка архитектура съоръжения. 

3.1. Мост на р. Марица – 

гр. Пловдив – “Герджика”.  
Мостът е завършен през  1931 г. 

Той е дълъг 165 м, с 5 свода по 

30 м има и премоствания на 

локалите при двата устоя. 

Пътните ленти са широки по 

7,5 м, а от двете страни има 

тротоари. Строен е на скеле в 

реката с всичките рискове, като 

няколко пъти р. Марица е 

прииждала и отнасяла скелето. 

През 2005г. е правен основен 

ремонт на съоръжението и 

непосредствено след това е изградено дублиращо съоръжение. Дали кръчмата е 

кръстена на моста или моста на кръчмата не е важно, важното е че моста пленява с 

лекотата и визията си. 

3.2.. Стоманобетонен 

ж.п. мост 54+291 -Лакатник - 

Левище – Елисейна, ЖП линия 

София-Мездра.Ситуиран 

изцяло в циркулярна крива с 

радиус 275м. Изпълнен е през 

1963г. от обикновен монолитен 

стоманобетон. Мост с 

драматични моменти по време 

на строителството. Състои се 

от основна дъгова конструкция 

с отвор 72,80м и естакадни 

части преди и след нея  със  

съответно  5бр  и  6бр.  Отвори  

по  11,20м“.Фундирането на всички опори (устои, пети на дъгата и междинни колони) е 

плоско. Устоите са с широчина 5,80м, дължина около 3м и обща височина над терена 

около 5м Дъгата в план е с две оси на симетрия – надлъжна и напречна. По дължина е 

раздвоена в долните си крайни части (между опори 6-9 и 13-16), тип „ластовича 

опашка“, а в средната част (между опори 9 до 13) е единична, с променлива широчина 

от 5,70м до 4,60м в ключовото сечение (фото 28), Във височина е  полигонално очетана, 

с постоянна дебелина от 70см. По цялата дължина на съоръжението пътната плоча е с 

широчина 610см заедно с двете тротоарни конзоли по 125см. Дебелината й в 

конзолните части е 20см, в полето между главните греди – 25см. 
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3.3 Аспарухов мост – гр. Варна. Преди Аспаруховият мост да бъде построен, 

транспортът между Варна и Бургас е бил затруднен. Каналът между езерото и морето е 

преодоляван посредством подвижен метален мост, вдигащ се при преминаване на 

кораби. Частта от моста над канала е направена от непрекъсната стоманена 

конструкция, поставена върху четири стълба. Централният отвор над водата е широк 

160 м, а двата странични са по 

80.50 м с максимална 

височина на стълбовете 52 m,.  

Стоманената конструкция в 

напречно сечение е затворена 

кутия с ширина 5.50 м и 

височина от 2.80 м над 

крайните стълбове до 6.60 

метра над централните. 

Горната част на кутията е от 

т.нар. ортотропна плоча с 

надлъжни и напречни ребра. 

Самия монтаж е изпълнен по 

така нареченият полуконзолен 

метод, при който се използват по две временни подпори във всеки отвор.  

За целта са изготвени три такива подпори, които са използвани последователно 

чрез монтаж и демонтаж. Издигането на частите на стоманената конструкция, дълги от 

12 до 18 метра, става с два кулокрана, а тротоарните конзоли са монтирани с помощта 

на автокранове, придвижвани по вече готовата основна конструкция. При монтирането 

на стоманената конструкция освен заварки са използвани и високоякостни болтове. 

Една от най-отговорните операции при монтажа на металната конструкция е 

свързването на двете части чрез заключващия блок в средата. Това става 23 август, 

само дни преди откриването на моста. Пуснат е предсрочно в експлоатация на 8 

септември 1976 година[4] . 

 

3.4. Мост на 35+760 на АМ “Хемус”. Мостът представлява триотворна 

конструкция с отвори 100(90)+162+100(90) / най големия отвор за мост в България до 

момента/ с обща дължина 362m 

система непрекъсната греда. 

Габаритът на пътната настилка е 

11.5m, и два тротоара по 1,1m. 

Мостът се състои от две връхни 

конструкции, по една за всяко 

пътно платно, разположени 

успоредно една до друга върху 

отделни стълбове и устои. В 

зоната на съоръжението, 

ситуационно магистралата е в 

хоризонтална крива с радиус 

1300m, а в нивелета в права с 

надължен наклон 5% падащ по 

посока на растящият километраж.  Напречното сечение на всяка връхна конструкция е 

кутиеобразно с постоянна височина от 500cm. Пътната конструкция е ортотропна плоча 

с напречни греди през 185 (200)cm. Елементите от връхната конструкция са на заварки 

в завода а монтажните снаждания на високоякостни болтове. Мостът e монтиран чрез 
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надлъжно навличане от долу нагоре. В средата на големия отвор е изградена 80 m 

висока монтажна кула[4] . 

Устоите са плътни стоманобетонови. Стълбовете са с двукамерно кутиеобразно 

сечение с размери 800/320cm и дебелина на стените 40cm, изпълнени по технологията 

“пълзящ кофраж”. Съоръжението е въведено в експлоатация през 1987г.  

 

3.5. Мост на АМ “Хемус” км. 56+260. Това е първият мост конзолно бетониране 

в България, пуснат в експлоатация през 1999г. Характерно за този Виадукт е че и двете 

пътни платна са върху една кутия с две касети и наклонени външни ребра. Габаритът на 

съоръжението е 2090cm, от които: 

-осигурителни ивици на ляво и дясно платно – 120cm, ляво пътно платно-850 cm, -

разделителна ивица –150 cm, -дясно пътно платно- 850 cm. В ситуационно положение 

виадуктът се намира в права, като само участъкът между стълб №5 и устой “Варна” 

попада в преходна крива. Съоръжението е шестотворно с осови отвори 

6810cm+13000cm +14000cm +13000cm +12000cm +6810cm и има обща дължина 

65620сm. Стълбове №№ 2,3,4 

са височина от 63.22m до 

77.66m и се състоят от две 

сдвоени в надлъжна посока 

колони, като всяка от тях има 

кутиеобразно напречно 

сечение.  Стълбове №1 и №5 

са двуделни, с плътно сечение 

и висока стройност, 

гарантираща поемането на 

температурните деформации. 

Лагеруването на връхната 

конструкция при устоите е 

върху тефлонови лагери с 

възможност за поемане на 

отрицателна опорна реакция. Върху всички стълбове връзката между долното строене и 

връхната конструкция е “корава”. Деформационните фуги са при двата устоя. 

Статическата схема на виадукта е рамка на шест отвора. Връхната конструкция 

представлява двукасетъчно кутиеобразно сечение с променлива височина от 850cm до 

300сm. Конструкцията е изпълнена по метода “Конзолно бетониране” и е напрегната 

поетапно след бетониране по системата “Стобет-200” с помоща на въжета 12К715.  

 

3.6. Участък: Е85 (І-5) Виадукт  при  км. 381+800“ Маказа”. Съоръжението е 

на три отвора 5500см+9000см+5500 и се изгражда по технологията “конзолно 

бетониране”. Стълбовете са с кутиеобразно напречно сечение 680/300см с дебелина на 

стената 35см. Височината на стълб №1 е 1400см, а на стълб №2–3400см.  Изпълняват се 

с преместваем кофраж. Фундирането е плоскостно (850/850/200см) и е предвидено в 

материалите от позиция 4-двуслюдени гнайси с допустимо натоварване 6 kg/cm2. 
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Всеки устой се състои от: 

плътна “П”-образна стена с 

дебелина 60см. и два броя 

кръгли колони ф100см. на 

осово разстояние 580см., пред 

нея, върху които стъпва 

връхната конструкция. 

Фундирането е плоско в 

позиция 4 – двуслюдени 

гнайси. Широчинният  габарит  

на съоръжението е също 10,50m 

и включва. В експлоатация е от 

2006г – това е първият 

изпълнен български проект по тази технология. 

 

4. Основни данни за Виадукт на км 11+800 –  обходен път Габрово.  

Експериментални резултати от приемателното изпитване.  

Мостът се състои от две температурно непрекъснати секции. Първата секция е с 

обща дължина между фугите 20.85+6x21.5+22.85=172.7m. Връхната конструкция се 

състои от ГТ95+ греди, напрегнати на стенд, с дължина 21m и тегло 22t и монолитна 

пътна плоча. Втората секция е изградена с инсталация за конзолно бетониране и е с 

обща дължина между устоите 78+160+160+78=476m. 

 
 

 Връхната конструкция е с 

кутиеобразно напречно сечение 

с ширина 690cm и променлива 

височина от 900см при ос стълб 

до 300cm в средата на отворите. 

Дебелината на долната плоча е 

променлива от 25cm в полето до 

70cm при стълбовете. Ребрата са 

с дебелина 40cm. Горната плоча 

е оформена с вути, а конзолите 

са с дължина 210cm и 

променлива дебелина от 20cm в 

конзолата до 50cm при реброто 

[3].  

Във връхната конструкция в кутията е предвидена вьзможност за напрягане на 

външни кабели (кабели без сцепление). Така се изпълнява тенденцията ,в световен 

мащаб напоследък, за осигуряване допълнително усилване при необходимост. 
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Стълб № 10 е с кутиеобразно напречно сечени с размери в план 600/690cm и 

дебелина на стените 40cm с вути. Височината му е 50m. Стълбове 9 и 11 са двуделни, 

съставени от две плътни стени с размери в план 690/120cm разположени на светло 

разстояние 360cm. Връхната конструкция КБ лагерува на едностранно подвижни (в 

надлъжна посока) лагерни гърнета, поемащи положителна реакция 10 000kN (натиск)  и 

отрицателна реакция 4 

000kN(опън). При останалите 

стълбове връхната конструкция на 

конзолното бетониране е кораво 

свързана с колоните.  

Фундирането е плоско в 

геоложки слой с допустимо 

изчислително натоварване 0.5MPa. 

Проблем беше изненадата при 

фундамента на стълб 8 и разлома 

точно под фундамента, видно от 

снимката. 
 

Движението на стълба във времето от конзолния товар 

 
 

 
1. Провисвания от подвижен товар в полето 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0,146 7,926 -0,53 
-

23,2 -32 
-

13,2 -0,23 5,707 5,155 1,563 -0 
-

0,37 0,019 

0,146 8,438 0,208 
-

21,4 -30 
-

12,4 0,076 5,973 5,312 1,615 0,011 
-

0,36 0,019 

0,076 4,079 -0,18 
-

14,3 
-

37,4 
-

28,2 -0,91 14,15 12,62 3,647 -0,03 -0,8 0,04 

0,076 4,259 0,089 
-

13,5 -35 -26 0,126 15,05 13,18 3,853 0,05 
-

0,75 0,04 

0,223 12,01 -0,71 
-

37,5 
-

69,3 
-

41,4 -1,14 19,85 17,78 5,211 -0,04 
-

1,18 0,059 

0,223 12,7 0,297 
-

34,9 
-

65,1 
-

38,4 0,202 21,03 18,49 5,467 0,061 
-

1,11 0,059 

1 2 3 4 5 6 7 сегм-7 8 9 10 11 12 13 14

baza 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

iasovir 22,4 22,3 22,9 23,6 22,7 23,1 22,6 22,8 22,8 23,2 22,9

22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,522,4 22,3

22,9

23,6

22,7

23,1

22,6
22,8 22,8

23,2

22,9

21,5

22

22,5

23

23,5

24

към Шипка -10ст - в см.

baza iasovir

tarnovo в см

0 1 2 3 4 5 6 7 сегм-7 8 9 10 11 12 13 14

baza 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

furgon 25,5 25,5 25,6 25,3 25,2 25,5 25,2 25,5 25,4 25,5 25,2 25,5

25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,525,5 25,5 25,6
25,3 25,2

25,5
25,2

25,5 25,4 25,5
25,2

25,5

23,5

25,5

27,5

към В.Търново-10ст - в см

baza furgon

Shipka - см
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Изводи 

По задание, като извод следва да се опише значението на работата или да се 

предложат приложения и/или насоки за бъдеща дейност. 

Според мен работата има значение за хората занимаващи се с конструкции. 

Показателно е, че мостовете са симбиоза между добра техника и качествено приложно 

изкуство. Наред с мостовете показни по-горе ние виждаме около нас много примери на 

лоша техника и чалга изкуство, да не говнорим за феномените плагиатство и 

клиентелизъм.  Ако се избавим от това – ще е достатъчно, за да продължим 

традициите на професионализма – това зависи от нас. 
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АСПЕКТИ НА ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ОРАЗМЕРЯВАНЕ  
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GEOTECHNICAL ASPECTS OF THE RAILWAY SUBSTRUCTURE DESIGN 

AT THE INFRASTRUCTURE REHABILITATION IN BULGARIA 
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University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia 

 

 

Abstract: The geotechnical design of the railway substructure is based on the National 

codes and Eurocodes. For rehabilitated and newly constructed tracks the following 

analyses are required: bearing capacity of the substructure layers; thickness of the frost 

protection layer; slope stability of embankments; settlement of soil layers. The main 

conceptions of the analyses are presented and discussed. A typical railway cross section 

of the track from the town Plovdiv to the town Burgas is designed to clarify the design 

process. Different variants concerning the substructure are considered. To increase the 

subgrade stiffness and its bearing capacity solutions including replacement and 

improvement of a soil layer are performed.    

 

Key words: railway substructure, protection layer, bearing capacity, settlement, slope 

stability 

 

 

1. Въведение  

Съвременната рехабилитация на участъци от железопътната инфраструктура в 

България се налага във връзка с повишените технически изисквания към  железопътния 

транспорт у нас и неговото привеждане в съответствие с изискванията на жп системата 

в Европейския съюз. Рехабилитацията се изразява в цялостна подмяна на горното 

строене на съществуващи трасета, изграждане на нови жп линии, модернизация на 

транспортни системи и съоръжения, като проектирането се извършва в съответствие с 

действащата нормативна уредба [1]-[4]. Тук са обобщени оразмерителните процедури 

на земното платно от рехабилитацията на ж.п. линията Пловдив-Бургас и са 

                                                 
1
 Ирена Сулай , гл.ас. д-р, УАСГ, бул. Хр. Смирненски 1, кат. „Пътища и транспортни съоръжения“, 

irenasulay@abv.bg 
2
 Лена Михова, проф д-р, УАСГ, бул. Хр. Смирненски 1, кат. „Геотехника“,  l_mihova@yahoo.com 
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демонстрирани с резултати от изследването на характерни напречени профили от 

трасето.   

Проектирането на земното платно включва следните задачи: 

1) Оразмеряване за носимоспособност на основна площадка ОП - равнината под 

баластровата призма на железния път, и на земна основна площадка ЗОП - равнината на 

земната основа (фиг. 1);  

2) Оразмеряване на ЗОП за неблагоприятни въздействия на отрицателни 

температури; 

3) Геотехническо оразмеряване на земната основа и ж.п. насипите, което включва 

проверки на деформациите и проверки за устойчивост на земната основа и ж.п. 

насипите от действието на собственото тегло и натоварването от ж.п. трафик.  

Методиката за оразмеряване на ЗОП и ОП е регламентирана в Инструкция [2]. 

Аспекти на рехабилитацията на транспортни обекти са анализирани и в 

публикациите [5], [6]. 

 
Фиг. 1. 

 

2. Оразмеряване на ЗОП за неблагоприятни въздействия на отрицателни 

температури 

Въз основана това оразмеряване се определя необходимата дебелина на защитния 

пласт hsp (фиг. 1). Оразмеряването се извършва съгласно Инструкция [2] на базата на 

следните данни: количество студ Imin(
0
С.day); допустим обхват на замръзване в ЗОП  hz 

dov; дебелина на баластово легло hлегло; дълбочина на замръзване на траверсната основа 

hpr=0,045√Imin. 

За осигуряване на ЗОП срещу неблагоприятните въздействия на отрицателните 

температури е необходимо: 

 

(2.1) hpr <  hлегло+ hsp+ hz dov 

 

3. Оразмеряване на ЗОП и ОП за носимоспособност 

Носимоспособността на земното платно се регламентира чрез следните 

деформационни модули:  

 Деформационни модули Еv2,0 и Еv2,1  съответно за ЗОП и ОП, които зависят 

както от  деформационните модули на материалите, така и от дебелината на 

съответните пластове, и се установяват при втори цикъл на статично натоварване с 

корава плоча с диаметър 0,30 m. При наличие на данни за ЗОП и ОП от други полеви 

изпитвания (динамични пенетрации, динамична щампа) за определяне на модулите  

Еv2,0 и Еv2,1 се ползват корелационни зависимости. За деформационните модули Еv2,0 и 

Еv2,1 се поставят изисквания за необходими минимални стойности в зависимост от 

категорията на коловоза – главен или второстепенен.  

  Деформационни модули Е на материалите, изграждащи конструктивни 

пластове на земното платно, с цел достигане на необходимите стойности на Еv2,0 и Еv2,1. 

Задължителен конструктивен пласт по цялото трасе е защитният пласт. 

За оразмеряване на носимоспособност на ЗОП и ОП на базата на 

деформационните модули Еv2,0 и Еv2,1  се ползва номограмата от фиг. 2 [2]. 
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Фиг. 2. Номограма за определяне на деформационен модул Еv2,1 

 

За повишаване на носимоспособността на земната основа могат да се изграждат 

конструктивни пластове от материали с голяма коравина или да се извършва 

заздравяване чрез влагане на геомрежи, вар и цимент. Инструкция [2] регламентира 

използването на геомрежи само ако ЗОП притежава модул ≥ 60% (Енеобх). 

Приложението на геосинтетични продукти в инфраструктурни обекти у нас е 

дискутирано в публикациите [7], [8], [9]. А в труда [10] са получени експериментални 

данни за деформационни модули на почви, заздравени с цимент и вар (фиг. 3, 4). 

 

 
 

Фиг. 3. Експериментални данни за деформационен модул на  

заздравена почва с цимент [10] 
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Фиг.  4. Експериментални данни за деформационен модул на  

заздравена почва с вар [10] 

 

4. Геотехнически проверки  

Геотехническите проверки на проектните решения се извършват по крайни и 

експлоатациони гранични състояния, означени съответно с ULS и SLS съгласно 

Еврокодовете. 

За натоварване от ж.п. трафик се използва квазистатичният модел LM 71 по 

Еврокод 1 [11] с характеристични стойности, дадени на фиг. 5. Натоварването от 

концентрираните сили Qvk = 250 kN се привежда в напречно направление към два 

разпределени по линия товари q в осите на релсите на ниво траверса със стойност  
 

(4.1)   q = 0,5 . 250kN / 1,6m = 78,125 kN/m ,  
                                                                                    

където множителят 0,5 разделя концентрираната сила върху двете релси, а 

делителят 1,6 е разстоянието между концентрираните сили в надлъжно направление. 

Разпределенният товар qvk = 80 kN/m не се явява меродавен, тъй като той дава по-малко 

натоварване върху осите на релсите. 

 

 
Фиг. 5. Товарен модел LM 71 за един коловоз по Еврокод 1 [11] 

(характеристични стойности) 

 

Характеристичните стойности на товара q допълнително се умножават с 

коефициент α за „класифицирани вертикални товари“ и за дадено напречно сечение на 

трасето, може да бъде приведен към еквивалентен товар qекв  [11] „върху широчина 3 m 

на ниво 0,70 m под повърхнината на движението“.  Цитираното тук ниво на 

приложение на еквивалентния товар qекв съвпада с достатъчна точност с долната 

повърхност на баластровата призма на железния път (фиг.6). Привеждането към 

еквивалентен товар qекв  е със статут на незадължително правило според [11], [12], 

поради което настоящето изследване е проведено с натоварването  αq в осите на 

релсите на ниво траверса. 
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Фиг. 6.  Алтернативи на натоварване на напречните профили  

според товарен модел LM 71 

 

За почвените пластове се работи с еласто-пластичен физичен модел на Мор-

Кулон. Счита се, че за почвените пластове са меродавни деформационните модули при 

„разтоварване/повторно натоварване“ Eur, в случая приблизително идентични с 

модулите  Еv2,0 поради извършване на цикъла на „разтоварване/отново натоварване” на 

земната основа от насипната връхна конструкция при рехабилитацията на железния 

път.  

По крайни гранични състояния се провежда изследване за устойчивост на земната 

основа и насипите. Изследването е тип GEO по Еврокод 7 [13] и се извършва с 

изчислителни стойности на параметрите на решенията. Частните коефициенти на 

сигурност се приемат по комбинативен метод DA3 на Еврокод 7 и те са: редукционен 

коефициент γφ = γс = 1,25 за ъгъла на вътрешно триене φ’ и за кохезията c’ (параметри 

на дренираната якост на срязване на почвата); множител γQ = 1,3 за товара αq; 

коефициент 1,0 за модула на деформация Eur и за обемното тегло γ на почвата.  

По експлоатационни гранични състояния се определят деформациите на ж.п. 

насипите и на земната основа до дълбочина на активната зона, дефинирана от 

условието 0,2σγ = σz , където σγ е напрежението в земната основа от геоложки товар, а σz 

– напрежението от ж.п. трафик.  

Изследването за деформации се извършва с характеристични стойности на 

параметрите на решенията. 

 

5. Проектни решения за земното платно на ж.п. линията Пловдив-Бургас   

5.1. Типови решения на земната конструкция от оразмеряване на ЗОП и ОП 

по носимоспособност  

 

 

 
 

Фиг. 7а.  Типови проектни решения на земната конструкция  

на ж.п. линията Пловдив-Бургас при наличие на стар баласт 
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Фиг. 7б.  Типови проектни решения на земната конструкция  

на ж.п. линията Пловдив-Бургас при полагане на нов баласт 

 

 
Фиг. 7в. Типово проектно решения на земната конструкция  

на ж.п. линията Пловдив-Бургас при заздравяване с цимент 

 

5.2. Геотехническо оразмеряване на напречен профил при км 59+041 [14]   
За профила са съставени 2D числени модели по МКЕ с програмен продукт Plaxis. 

Разработени са варианти на земна конструкция с изграждане на заместващ (изкоп-

насип) конструктивен пласт от трошен камък, неармиран и армиран с геомрежа, и на 

заздравен с цимент пласт. 

За изследване на устойчивостта на земната основа и насипите  се използва 

техниката по МКЕ на редукция на якостта на срязване на почвата. Тази техника 

позволява дефинирането на потенциалния механизъм на разрушение на почвения масив 

чрез картината на скоростта на нарастване на срязващите деформации. Определя се 

коефициентът на сигурност срещу загуба на устойчивост Fs като числото, с което се 

редуцира якостта на срязване на почвата за достигане на състояние на загуба на 

устойчивост (разрушение). Целевата стойност на коефициента на сигурност по Еврокод 

7 е Fs ≥ 1. 

 

 
 

Фиг. 8. Напречен профил при км 59+041 с изграждане на 

 заместващ неармиран конструктивен пласт 
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Фиг. 9. Напречен профил при км 59+041 с изграждане на 

 заместващ неармиран конструктивен пласт: изчислителна схема 

 

Таблица 1. Характеристични стойности на почвените параметри 

за напречен профил при км 59+041 [15] 

Пласт γ (kN/m
3
)
 

φ’ ( ⁰ ) c’ (kPa) Eur (MPa) 

Баластрова призма 20,0 45,0 0,0 120,0 

Защитен пласт 20,0 40,0 0,0 120,0 

Конструктивен пласт 20,0 40,0 0,0 120,0 

Пласт 1.1 18,0 15,0 10,0 15,4 

Пласт 1.2 18,0 15,0 10,0 7,0 

Пласт 2.1 18,4 15,0 20,0 13,0 

Пласт 9 19,1 13,9 13,5 50,6 

 

 

 

Фиг. 10. Напречен профил при км 59+041 с изграждане на заместващ неармиран 

конструктивен пласт: Потенциален механизъм на разрушение с коефициент Fs = 0,93 

 

 
 

Фиг. 11. Напречен профил при км 59+041 с изграждане на заместващ армиран с 

геомрежа конструктивен пласт 
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Фиг. 12. Напречен профил при км 59+041 с изграждане на заместващ армиран с 

геомрежа конструктивен пласт: Потенциален механизъм на разрушение с коефициент 

Fs = 1,0 

 

 
 

Фиг. 13. Напречен профил при км 59+041 с изграждане на заздравен с цимент пласт 

 

 
 

Фиг. 14. Напречен профил при км 59+041 с изграждане на заздравен с цимент пласт: 

Потенциален механизъм на разрушение с коефициент Fs = 1,0 

 

 
 

Фиг. 15. Напречен профил при км 59+041: диаграма на слягане 
при натоварване от ж.п. трафик 
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Фиг. 16. Напречен профил при км 59+041 с изграждане на заместващ армиран с 

геомрежа конструктивен пласт: диаграма на остатъчно слягане при разтоварване от 

ж.п. трафик 

 

Заключение 

Изследването показва, че при ж.п. трасе върху насип с височина по-голяма от 2 m 

оразмеряването за устайчивост  на откоса на насипа се явява меродавно за избор на 

оптимален вариант за конструкцията на земното платно. При вариант на изграждане на 

заместващ неармиран конструктивен пласт се получава голяма необходима дебелина на 

пласта (> 55 cm). Дебелината на конструктивния пласт може се редуцира до 2-3 пъти 

при  влагане на армировка от геосинтетика или при използване на технологии на 

заздравяане на почвата с цимент или  вар. 

Деформационното поведение на насиното тяло и земната основа при еднократен 

цикъл на „повторно натоварване/разтоварване“ от ж.п. трафик се характеризира със 

стойност на слягане на ниво траверса, по-малко от 10 mm, а остатъчно слягане след 

разтоварване е в порядък от 2 mm. Тези резултати показват, че деформационното 

поведение на земната основа е близко до еластичното, тъй като над 70% от 

деформациите на слягане са еластичнии и се възстановяват при разтоварване. Считаме, 

че след известен брой цикли на „натоварване/разтоварване“ от ж.п. трафик, 

остатъчното слягане на земната основа напълно ще се елиминира. 
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APPLICATION OF NUMERICAL METHODS FOR STABILITY 

ASSESSMENT OF A BUILDING SITE IN LANDSLIDE TERRAIN  

 

Lena Mihova 
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Abstract: Classical and up-to-date conceptions in the soil mechanics for stability 

analysis are applied for a building site in landslide terrain. The stability in situ 

conditions and in construction and service phases of the building is estimated for the 

fundamental and seismic combinations of actions. The finite element method with 

strength reduction technique and the Fellenius method of slices according to the limit 

state theory are applied. The Plaxis software and the GeoStudio software are used for 

the analyses. A comparison is made between design solutions for the building site which 

include different supports and cut-slope constructions.  

 

Key words: landslide terrain, slope stability analysis, method of slices, FEM, strength 

reduction, fundamental and seismic combinations of actions 

 

 

1. Въведение   

Темата за устойчивост на склонови терени и земна основа срещу формиране на 

механизми на разрушение под действието на външни товари от инженерни 

конструкции е една от най-важните в областта на геотехниката. За оценка на 

сигурността срещу загуба на устойчивост се прилагат редица методи, отчитащи в 

различна степен факторите, влияещи върху решенията. Съвременните анализи 

преодоляват недостатъците на класическите инженерни решения, базирайки се на 

прецизни изчислителни модели. 

В настоящия доклад се представя изследване на устойчивостта на строителната 

площадка на пречиствателната станция (ГПСОВ) на гр. Тутракан. Строителната 

площадка попада в склон с периодично активни свлачищни процеси, които обхващат 

участък с дължина 650 m и среден наклон 20
ο
, простиращ се от брега на р.Дунав до 

равнинно-платовиден терен с надморска височина 120 m. Дълбочината на 

                                                 
1
 Лена Михова, проф д-р, УАСГ, бул. Хр. Смирненски 1, кат. „Геотехника“,  l_mihova@yahoo.com 
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хлъзгателната повърхнина, определена при геотехническите изследвания, достига до 19 

m в дълбочина. Предполага се, че за активиране на свлачището са допринесли високите 

подземните води, които създават хидродинамичен натиск върху склоновата почва. За 

стабилизиране на свлачището се изпълняват следните мероприятия: изграждане в 

зоната на ГПСОВ на дренажни отводнителни ребра, разположени надлъжно по склона, 

и на силови конструкции – анкерирани пилотни стени, разположени над и под 

строителната площадка напречно на склона [1] (фиг. 1). 

 

 
 

Фиг. 1. Ситуация на строителната площадка и оста на профил 1-1 

 

Оценката на устойчивостта на терена се извършва по следните два метода: метод 

на крайните елементи с техника на редукция на якостните параметри на почвата и 

ламелен метод на Fellenius по теория на граничното равновесие. 

 

2. Обхват на изследването 

Изследването съдържа проверки за устойчивост на меродавен надлъжен профил 

1-1 (фиг. 1, 2, 2а, 2б, 2в и табл. 1), който включва строителната площадка (с дължина 75 

m), терена до р. Дунав под строителната площадка (с дължина 75 m) и терена над 

строителната площадка (с дължина 500 m). Изследват се следните състояния: 

съществуващо (in situ) състояние, строително състояние (изпълнени укрепителни 

конструкции и строителни изкопи за съоръженията на ГПСОВ) и експлоатационно 

състояние (изградени и функциониращи съоръжения на ГПСОВ). 
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Фиг. 2. Профил 1-1: Теренът в обхвата на изследването 

 

 
Фиг. 2а. Профил 1-1: Участък I 

 

 
Фиг. 2б. Профил 1-1: Участък II 

 

 
Фиг. 2в. Профил 1-1: Участък III 
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Фиг. 3. Профил 1-1: Ниво на почвените води и меродавни зони за изследване 

 

Таблица 1. Характеристики на почвените пластове 

 
 

3. Методика на изследването 

Изследването за устойчивост е извършено в съответствие с Наредба №12/2001 [2] 

при следните съображения: 

   Съществуващото и строителното състояние се изследват само за основна 

комбинация на натоварване. 

   Експлоатационното състояние се изследва за основна и за земетръсна 

комбинация на натоварване. 

   При основна комбинация на натоварване се работи с изчислителните стойности 

на действащите товари и на остатъчните якостни параметри на почвата - ъгъл на 

вътрешно триене φ и кохезия с. Последните са получени от нормативните стойности 

чрез редукция с коефициенти  съответно 1,2 и 1,6.  

 При земетръсна комбинация на натоварване се работи с нормативните 

стойности на товарите и на върховите якостни параметри на почвата.  

   Изчислителните стойности на полезните товари от съоръженията, означени на 

фиг. 2 са: q1 = 25kPa, q2 = 100kPa, q3 = 50kPa, q4 = 25kPa, q5 = 39kPa. Те са получени от 

нормативните стойности с множител 1,2. 

   Сеизмичните инерционни сили се прилагат псевдостатично в хоризонтално 

направление и се определят по формулата: 
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(3.1)   FH = R.kh.W , 

  

където: R = 0,5 е коефициент, приет според [3]; kh = 0,15 сеизмичен коефициент, приет 

според картата за сеизмично райониране за период на повтаряемост 475г.; W – тегло на 

хлъзгащата се почвена маса. 

   Регламентирани са следните минимални стойности на коефициента на 

сигурност срещу загуба на устойчивост: 1,2; 1,1 съответно за основна и за земетръсна 

комбинация на натоварване. 
 

4. Устойчивост на терена по профил 1-1  

4.1. Устойчивост по метод на редукция на якостните параметри на почвата 

(φ-c редукция) 

Методът на φ-c редукция се състои в прогресивно редуциране на якостните 

параметри на почвата докато се достигне състояние на разрушение на почвения масив. 

За целта се създава модел по МКЕ на почвената област и на взаимодействащите с 

почвата конструкции. Извършват се последователни анализи за напрежения и 

деформации на почвения масив при стъпково нарастване на коефициента на редукция 

Msf на якостните параметри от стойност 1, съответстваща на реалните якостни 

параметри на почвата, до максимална стойност, при която е възможно да се получи 

сходимо числено решение по МКЕ. Получената максимална стойност на коефициента 

Msf съответства на състояние на разрушение на почвения масив и се идентифицира като 

коефициент на сигурност срещу загуба на устойчивост [4]. Редица автори са 

дискутирали и прилагали метода на φ-c редукция за анализ на устойчивостта на 

почвени масиви [5]-[12].  

 

 

 
 

Фиг. 4. Профил 1-1 зона А: Механизъм на загуба на устойчивост и коефициенти Msf по 

метод на φ-c редукция при Съществуващо, Експлоатационно и Строително състояние  

 

 

 
 

Фиг. 5. Профил 1-1 зона В: Механизъм на загуба на устойчивост и  

коефициенти Msf  по метод на φ-c редукция 
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Фиг. 6. Профил 1-1 зона C: Съществуващо състояние - Механизъм на загуба на 

устойчивост и коефициент Msf за основна комбинация по метод на φ-c редукция 

 

 
 

Фиг. 7. Профил 1-1 зона C: Строително състояние - Механизъм на загуба на 

устойчивост и коефициенти Msf за основна комбинация по метод на φ-c редукция 

 

 

 
 

Фиг. 8. Профил 1-1 зона C: Експлоатационно състояние - Механизъм на загуба на 

устойчивост и коефициенти Msf  по метод на φ-c редукция 
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Фиг. 9. Профил 1-1 зона D: Механизъм на загуба на устойчивост и  

коефициенти Msf  по метод на φ-c редукция 

 

Таблица 2. Обобщение на коефициентите на сигурност Msf  за профил 1-1  

по метод на редукция на якостните параметри на почвата 

Състояние Хлъзгателна повърхнина 
Msf  

основна 

Msf  

земетръсна 

Съществуващо  Над строителната площадка: A 1,383 - 

Съществуващо Под строителната площадка: B 1,677 - 

Съществуващо Строителна площадка: C 1,278 - 

Съществуващо Глобална: D 1,752 - 

Строително Над строителната площадка: A 1,383 - 

Строително Под строителната площадка: B 1,698 - 

Строително 

 

Строителна площадка: С 

изкоп с наклон 45
0 
(L=4m и h = 4m)   

0,951 - 

Строително 

 

Строителна площадка: С’ 

изкоп с наклон 30
0 
(L=20m и h = 10m)   

1,199 

~1,2 
- 

Строително 

 

Строителна площадка: C’’ 

изкоп и подпорна стена с h = 4m  
1,271 - 

Строително Глобална 1,555 - 

Експлоатационно Над строителната площадка 1,383 1,314 

Експлоатационно Под строителната площадка 1,646 1,461 

Експлоатационно 

 

Строителна площадка: C 

със засипка на изкоп (L=4m и h = 4m)   
1,278 1,040 

Експлоатационно 

 

Строителна площадка: C’ 

изкоп с наклон 30
0 
(L=20m и h = 10)   

1,197 

~1,2 
1,014 

Експлоатационно 

 

Строителна площадка: C’’- изкоп с 

наклон 30
0 
и подпорна стена с h = 4m 

1,460 1,230 

Експлоатационно Глобална: D 1,894 1,488 

 

4.1. Устойчивост по ламелен метод по теория на граничното равновесие  

Ламелните методи са най-често прилагани за оценка на устойчивостта на 

склонови терени. Обзор на развитието на тези методи е направен в [13].У нас 

използването на ламелните методи е регламентирано и в нормативи [14], [15]. 

Сравнителен анализ на решения по ламелни методи и по метода на φ-c редукция е 

направен в източниците [16]-[19].  
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Тук е приложен е ламелният метод на Fellenius, като представените решения са 

част от документацията [20]. На фиг. 10 са дадени резултатите за терен, обхващащ 

зоната на строителната площадка и зоната под нея (участъци I и III от фиг. 2). 

Механизмите на разрушение са дефинирани с начало и край на хлъзгателна 

повърхнина. Получените резултати показват, че стръмният участък непосредствено над 

строителната площадка при отсъствие на стабилизиращи мероприятия е неустойчив с 

коефициент на сигурност Fs = 0,79, което се доказа и от анализа по метода на φ-c 

редукция. 

 

 
 

Фиг. 10. Профил 1-1 зони В и С: Механизми на загуба на устойчивост и коефициенти 

Fs по ламелен метод на Fellenius 

 

5. Заключение 

От изследванията се констатира, че при направата на вертикалната планировка на 

строителната площадка непосредствено до местоположението на бъдещите съоръжения 

се получава локален стръмен участък от терена с наклон ~45
0
-50

0 
и височина 4 m, който 

е неустойчив в Строително и Експлоатационно състояние. За осигуряване на 

устойчивостта на строителната площадка е необходимо преоткосиране на стръмния 

терен в границите на строителната площадка, до постигане на наклон ~30
0
 в съчетание 

с изграждане на укрепителна подпорна стена.  

Теренът над и под строителната площадка е устойчив както за основна, така и за 

земетръсна комбинация на натоварване при всички състояния. 

Сравнителният анализ на решенията показва, че ламелният метод на Fellenius  

дава около 1,2 пъти (Msf/Fs = 0,951/0,79 = 1,204 – при основна комбинация за 

строителната площадка) по-ниски стойности на коефициента на сигурност в сравнение 

с решението по МКЕ с техниката на φ-c редукция. Този факт се обяснява с 

опростяващите предпоставки, заложени в ламелните методи, и с по-прецизното 

моделиране на механичното поведение на почвения масив при числения анализ по 

МКЕ.   
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HYDROTECHNICAL FACILITY – R.C. BIO-BASIN. FEATURES IN THE 

STRUCTURAL DESIGN. 
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Abstract: The report provides an overview of the functional purpose of the facility. 

Emphasis was placed on static-dynamic analysis and determination of load-bearing 

reinforcements. The bio-basin is a rectangular tank with a flat bottom and internal 

coridors The earthquake loads are included in the solutions. The analyses were 

performed with a specialized software Tower by the FEM, to obtain the internal forces. 

The construction requirements for the preparation of the drawings are indicated. 

 

Key words: R.C. bio-basin, internal forces, reinforcement bars 

 

 

1. Въведение 

Биологичното пречистване в пречиствателните станции се основава на 

жизнената дейност на различни анаеробни и аеробни микроорганизми, които чрез 

биохимични процеси минерализират органичните замърсители. Биологичното 

пречистване може да се осъществи както в естествени условия (във филтрационни и 

напоителни полета, биологични езера), така и изкуствени (чрез биобасейни и 

биофилтри). В биобасейните се извършва пречистване на отпадъчните води от 

производства и домакинства. За процесите е необходим кислород, който се доставя 

чрез аерационна система (чрез т.нар. „повърхностно аериране“). Проектните решения 

на съоръженията, се оценяват и избират въз основа на технически и финансови 

показатели. Методът на направените разходи през жизнения цикъл, се утвърждава като 

един опростен и бърз начин за икономическа оценка [4]. 

2. Технологична схема на работа на биобасейна 

                                                 
1
 Станислав Цветков, гл. ас. д-р инж., катедра „Строителни конструкции“, Строителен факултет, Висше 

строително училище „Любен Каравелов“ – София, ул. „Суходолска“ № 175,  

e-mail: st.cvetkov@vsu.bg  
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Целта на съоръжението е биологично прочистване, чрез смесване на 

отпадъчните води с кислород и аеробни микроорганизми (хранещи се с органичните 

замърсители във водата). По този начин от водата се отделят: замърсителите, азота и 

фосфора. При повишени нива на тези съставки във водата ще се развият водорасли, 

намаляващи количеството на кислорода, а това от своя страна ще попречи на живота на 

обитателите в реките (водещо до биологична катастрофа). 

 

 

Биобасейнът е правоъгълно съоръжение и 

често издължено в план, тип проточен 

биологичен реактор (т.нар. „динамичен 

резервоар“) със суспендирана аеробна 

биомаса [3]. Разделен е с надлъжни и 

напречни стени на коридори 

(„лабиринтообразни“) – Фиг. 1. Както 

радиалните утаители, биобасейните са 

част от т.нар. „биологично стъпало“. 

Водата постъпва в началото на всеки 

коридор и придвижвайки се хоризонтално 

по дължината му, излиза през потопен 

отвор или преливник на срещуположния 

край. 

Фиг. 1. Визуализация  

на конструкцията 

В съоръжението се подържа постоянна концентрация на суспендираната 

биомаса, чрез нейната непрекъсната рециркулация от вторичния (радиален) утаител 

(където тя се отделя от сместа, напускаща биобасейна), към началото на всеки коридор 

от биобасейна. В процесите на разграждане на органичните замърсители, аеробната 

биомаса нараства значително и за поддържане на системата в необходимото 

стационарно състояние, част от нея се отделя от рециркулационния поток като излишна 

активна утайка. Необходимият приток на кислород и поддържането на активните 

утайки в биобасейна в суспендирано състояние се осъществява чрез аерационна 

система. Използва се (в случая) комбинирана пневмо-механична аерационна система за 

фини мехурчета, със специална форма на механичната бъркалка, конструирана като 

черупка на ротационен хиперболоид с прикрепени ребра (лопатки). [1] В съоръжението 

са монтирани различни: миксери, спомагателни машини и датчици (Фиг. 2). 

 
Фиг. 2. План (фрагмент) 

 

3. Обект на изследване 

Анализираното съоръжението е правоъгълно в план с размери 87,40/33,40 m и 

височина 6,00 m (обем 14921 m
3
). Приети са следните дебелини на стените: за 

периферни ограждащи стени – 50 cm.; за всички останали стени оформящи коридорите 

– 30, 35, 40 cm.; за дъно (фундамент) – 55 cm. 

Височина на хидродинамичната вълна: 
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 e c

max

0,84.L.S T 0,84.43,2.0,05
d 0,185m 0,67m

g 9,81
     

Вижда се, че създадената хидродинамична вълна при сеизмична изчислителна ситуация 

не създава по никакъв начин условия за преливане и аварии около съоръжението. 

 

4. Въздействия [7], [8] 

Основно въздействие при хидротехническите съоръжения е хидростатичния 

натиск, в случая от замърсена вода. За разглежданата конструкция на биобасейна, 

стойността му е: 
2

k w ww .H 11.5,33 58,63kN / m     

Земен натиск при покой (за неотместваеми съоръжения): 

    2

G,k Gq .h. 1 sin 20.5. 1 sin 25 113,24kN / m         

Хидродинамично въздействие от водата: 

За направление „Х“ (дълга страна): 

Импулсивно налягане: 

2i
i,inf w i2 2

w

2i
i,sup i w2 2

w

q 1340,893
q .(4.H 6.h ) .(4.5,33 6.2,132) 402,52kN / m

H 5,33

q 1340,893
q .(6.h 2.H ) .(6.2,132 2.5,33) 100,63kN / m

H 5,33

    

    

 

Конвективно налягане: 

c i

2

c1

c1

c c

2

c2

c2

A m 0,415 135240,22
. .g . .9,81

g 2 9,81 2
q 312,679kN / m

h .2.B 2,777.32,4

A m 0,415 135240,22
. .g . .9,81

g 2 9,81 2
q 339,256kN / m

h .2.B 2,553.32,4

  

  

 

За направление „У“ (къса страна): 

Импулсивно налягане: 

2i
i,inf w i2 2

w

2i
i,sup i w2 2

w

q 502,835
q .(4.H 6.h ) .(4.5,33 6.2,132) 150,945kN / m

H 5,33

q 502,835
q .(6.h 2.H ) .(6.2,132 2.5,33) 37,736kN / m

H 5,33

    

    

 

Конвективно налягане: 

c i

2

c1

c1

c c

2

c2

c2

A m 0,069 135240,22
. .g . .9,81

g 2 9,81 2
q 19,446kN / m

h .2.B 2,777.86,4

A m 0,069 135240,22
. .g . .9,81

g 2 9,81 2
q 21,152kN / m

h .2.B 2,553.86,4

  

  

 

 

Забележка: Получените прекалено големи стойности на наляганията, представляват 

въздействия само за двете ограждащи (крайни) стени. Предвид конструирането на множество 

вътрешни и преградни стени, оформящи коридорите, действителните въздействия се получават на 

принципа на линейната интерполация и съобразяване местоположението на стените в план! 

Динамичен земен натиск: 
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   dyn,G G v AE wallE 0,5. . 1 k .K .H 0,5.20. 1 0,115 .1.5 55,75kN / m '       

 

Табл. 1. Приложени въздействия върху конструкцията: 

№ въздействие № въздействие 

I. Собствено тегло 

конструкции 

IV. Импулсивно налягане 

II. Хидростатичен натиск V. Конвективно налягане 

III. Земен натиск в покой VI. Земен натиск при 

земетръс 

 

5. Модални и спектрални анализи 

Статико-динамичният анализ е извършен с програмен продукт Tower 6 по МКЕ 

(Фиг. 3). За да бъде отчетена гъвкавостта на конструкцията, предвид това, че 

съоръжението е пространствена вътрешно-отворено-клетъчна структура, следва 

включването само на собственото тегло – със 100% (на конструктивните елементи) за 

създаване на модални маси. Съгласно сеизмичното райониране на България, град 

София се намира в част с референтно ускорение agR=0,23.g. Изследваният обект е в 

област извън Североизточна България, затова влиянието на Вранча (респективно 

Спектър Вид 3) не се отчита. Работи се само със Спектър Вид 1 (характерен за цялата 

територия на страната). Почвата е песъчлива глина (съгласно инженерно-геоложко 

задание) с qR0=260 kPa. Анализите са направени и с отчитане на еластичната основа. За 

целите на изследването се приемат коефициенти на: значимост 
I 1   и поведение q=1. 

Взета е предвид хоризонталната компонента на сеизмичното въздействие. С лек момент 

на завишаване на усилията, може да се приеме и за импулсивната компонента q=1, но 

предвид строителното състояние (за изолационни дейности) – празен и незасипан, се 

приема минимално предписания q=1,5. 
 

 
Фиг. 3. Компютърен модел – отделните дебелини стени са оцветени  

чрез т.нар. „Съвкупности“(като опция „Пълно рендиране – контрол“) 

 

Табл. 2. Анализи по посоки  

№ въздействие 

VII. Сеизмичен анализ посока Х 

VIII. Сеизмичен анализ посока У 

 

При направени проверки за SLS, се установи, че съоръжението отговаря на 

съвременните изисквания на базата за проектиране по Еврокодовете (напреженията под 

основната плоскост и слягането, са в допустимите граници). 
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6. Комбинации на въздействията 

 

Табл. 3.  
 

№ комбинация 

IX. SRSS (VII+VIII) - [6] 

X. SLS – пълен (I+II+III) 

XI. ULS – пълен, незасипан (1,35.I+II) 

XII. ULS – празен, засипан (1,35.I+1,35.III) 

XIII. ULS – пълен, засипан 

(1,35.I+1,2.II+1,35.III) 

XIV. +S – пълен, незасипан (I+II+IV+V+IX) 

XV. –S – пълен, незасипан (I+II+IV+V-IX ) 

XVI. +S – празен, засипан (I+III+VI+IX ) 

XVII. –S – празен, засипан (I+III+VI-IX ) 

XVIII. +S – пълен, засипан 

(I+II+III+IV+V+VI+IX ) 

XVII. –S – пълен, засипан 

(I+II+III+IV+V+VI-IX ) 

 

7. Резултати за получените армировки [2] 

 

7.1. Дънна плоча (фундамент) 

Предвид конструктивните изисквания за минимален процент на армиране 

,min 0,2%  , дънната плоча е конструирана с N16/20 cm – в двете посоки, за долна и 

горна армировки, при спазване правилата за снаждане и закотвяне (min 60. ) на 

армировките като местоположение във височина (бетонно покритие – 5 cm) и работа на 

същите (за снаждане и закотвяне). Горната армировка се монтира посредством 

монтажни столчета 4N12/m
2
, като същите служат и за поемане на възникнали усукващи 

моменти. 

 

7.2. Скрити колони 

          Вертикалните елементи, които 

осъществяват връзка между отделните стени, 

като стабилизират стените чрез укрепване през 

приблизително равни разстояния в дадена 

посока, са приети да се конструират като 

„скрити“ колони (т.е. с габарити – следващи 

тези на стените). Приета е носеща надлъжна 

армировка с диаметър N16, предвид 

сеизмичното райониране, както и заради 

геометрията на колоните. Заради пресичането 

на отделните стени, се получават колони със 

сложна геометрия като напречно сечение. 

Целта при конструирането е всички 

армировъчни пръти да бъдат обхванати 

(вързани) с напречна връзка – стреме или 

скоба – N8/10 cm.   
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7.3. Стени 

Стените на коридорите представляват вертикални плочи, чиито армировки са 

анализирани при предпоставките, посочени по-надолу. Оформените между колоните 

стебла са с дължини между 200 и 530 cm, в зависимост от местоположението 

(съобразено с оси и др.). 

 

а). Ако стената се армира като плоча: 2

s ,reqA 0,0013.d.b, cm / m '     

прието2

wall s

прието2

wall s

прието2

wall s

wall s

t 50cm A 0,0013.45.100 5,85cm / m ' 5N14 / m '

t 40cm A 0,0013.35.100 4,55cm / m ' 5N12 / m '

t 35cm A 0,0013.30.100 3,90cm / m ' 5N10 / m '

t 30cm A 0,0013.25.100 3,2

    

    

    

    прието2

прието2

wall s

5cm / m ' 5N10 / m '

t 25cm A 0,0013.20.100 2,60cm / m ' 5N10 / m '



    

 

 

б). Ако стената се армира при минимален процент на армиране ,min 0,2%   за 

стоманобетонни черупки: 
 
 

2

s ,min minA d. , cm / m '      

прието2

wall s

прието2

wall s

прието2

wall s

прието2

wall s

пр2

wall s

t 50cm A 45.0,2 9cm 5N16 / m '

t 40cm A 35.0,2 7cm 5N14 / m '

t 35cm A 30.0,2 6cm 5N14 / m '

t 30cm A 25.0,2 5cm 5N12 / m '

t 25cm A 20.0,2 4cm

    

    

    

    

    ието 5N12 / m '

 

 

в). Изчисляване на нецентричен опън: cd
s ,tot tot wall

yd,h

f
A .t .b.

f
   

y

2 2

wall cd

x

wall cd

M .100 982,23.100
m 0,0277

t .b.f 50 .100.1,417

N 3435,69
n 0,4849

t .b.f 50.100.1,417

  

  

 

x

2 2

wall cd

y

wall cd

M .100 1686,8.100
m 0,0048

t .b.f 50 .100.1,417

N 1824,81
n 0,2576

t .b.f 50.100.1,417

  

  

 

отчетено

tot 0   отчетено

tot 0   
 

г). Ако стената се армира при минимален коефициент на армиране за 

стоманобетонни конструктивни стени, поемащи сеизмични въздействия: 

s1,h

h,min

wall h

2.A
( 0,002)

t .s
    

wall h

wall h

wall h

wall h

wall h

2.0,785
t 50cm 0,0021 0,002

50.15

2.0,785
t 40cm 0,0026 0,002

40.15

2.0,785
t 35cm 0,0024 0,002

35.20

2.0,785
t 30cm 0,0026 0,002

30.20

2.0,785
t 25cm 0,0031 0,002

25.20

    

    

    

    

    

 

 

328



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARHITECTURE VSU'2020 

 

Стените се конструират като симетрично армирани (с двустранни мрежи от 

вертикални и хоризонтални армировъчни пръти) своеобразни „стебла“: 
 

 
Фиг. 4. Принципна схема на армиране – хоризонтален разрез 

 

Под някои стени и колони, е необходимо да се направи проверка на продънване. 

Минималната армировка от кобилици или стремена се приема N12. 

Изследване с ANSYS чрез моделиране на армировката за плочи, е показано в [9]. 

„Класически“ метод за моделиране и анализ на такива конструкции, e този, който се 

основа на използването на програмен продукт SAP2000 [5]. 

 

 

Изводи  

Стоманобетонните биобасейни представляват сложна конструкция с взаимно 

пресичащи се стени, армирането на които се извършва чрез „скрити колони“ със 

сложна форма. Между тези вертикални елементи, се оформят симетрично армирани 

участъци, тъй като стените са дълги и има опасност да се деформират при „особени“ по 

характер въздействия. Необходимо е отчитането на хидродинамичното въздействие. 
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HYDROTECHNICAL FACILITY – R.C. RADIAL PRECIPITATOR. 

FEATURES IN THE STRUCTURAL DESIGN. 

 

Stanislav Tsvetkov 

 

University of Structural Engineering & Architecture (VSU) “Lyuben Karavelov” - Sofia 

 

 

Abstract: The report provides an overview of the functional purpose of the facility. 

Emphasis was placed on static-dynamic analysis and determination of load-bearing 

reinforcements. The radial precipitator is a cylindrical tank with a conical bottom. The 

earthquake loads are included in the solutions. The analyses were performed with a 

specialized software Tower by the FEM, to obtain the internal forces. The construction 

requirements for the preparation of the drawings are indicated. 

 

Key words: R.C. radial precipitator, internal forces, reinforcement bars 

 

 

 

1. Въведение 

Източниците на антропогенно замърсяване на природните води са: битовите, 

селскостопанските и промишлените отпадъчни води, които се отвеждат и заустват (с и 

без пречистването им) в приемниците от канализационните мрежи. Особено опасно е 

замърсяването на сладководните басейни (реки, езера, изкуствени водохранилища, 

както и подпочвените води), които представляват единствения източник за осигуряване 

на вода за хората. „Класическият“ начин за третиране на отпадъчните води е чрез 

механично отстраняване на суспендираните вещества и органичните замърсители. 

Проектните решения на съоръженията, се оценяват и избират въз основа на технически 

и финансови показатели. Методът на направените разходи през жизнения цикъл, се 

утвърждава като един опростен и бърз начин за икономическа оценка [4]. 

 

                                                 
1
 Станислав Цветков, гл. ас. д-р инж., катедра „Строителни конструкции“, Строителен факултет, Висше 

строително училище „Любен Каравелов“ – София, ул. „Суходолска“ № 175 

e-mail: st.cvetkov@vsu.bg  
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2. Технологична последователност на процесите при радиалния утаител 

Постъпилата в съоръжението вода (през централно разположена тръба, 

равномерно разпределена чрез разпределително устройство, се движи в радиална 

посока към периферен събирателен канал) се движи бавно, с помощта на скреперно 

устройство (щит), с цел утаяване на тежките частици. Устройството е със специална 

решетъчна конструкция – от специален клас конструкционна стомана (по проект на 

машинни инженери). Скреперното устройство влияе по специфичен начин върху 

концентрацията на суспендираните вещества в уплътнената утайка и в 

рециркулационния утайков поток. Въртящият се утайкочистач с гребла (скрепер), 

извършващ бавно кръгово движение, е монтиран на разпределителната камера в 

центъра на утаителя – суха камера. Работната (обслужваща) площадка е част от 

цялостната конструкция на устройството (Фиг. 1 а). По своята същност, разгледаният 

утаител е тип „вторичен“ и „хоризонтален“, т.е. част от повторно преработващи водата 

съоръжения. Водата се подава с довеждаща тръба в централна разпределителна камера, 

откъдето чрез съответни устройства се разпределя равномерно в радиално направление. 

Монтирани са приливни периферни улеи (за утаяване) на известно разстояние от 

стената на утаителя, също така са конструирани радиални отклонения към периферния 

събирателен улей, пред който има полупотопен щит за задържане на плаващите 

примеси (Фиг. 1 б), които се събират от калочистача и чрез специална потопяема фуния 

се извеждат извън съоръжението Изходните устройства са конструирани с потопени 

перфорирани тръби. Утайките се прибутват с радиално разположено движещо се 

устройство (калочистач) към разположената в центъра камера, от където се изваждат 

гравитационно с тръба под действието хидростатичен напор или чрез помпи. [1], [3] 

 

  
а). б). 

Фиг. 1. Изглед на съоръжение: а). визуализация [10]; б). снимка на реален обект 

 

Изолационните работи са едни от най–съществените дейности при 

строителството на пречиствателните съоръжения, тъй като от тях зависи 

водоплътността и дълготрайната на конструкциите, както и надеждната им работа. 

Препоръчителна кофражна система за подобни съоръжение е (например) Peri Rundflex. 

 

3. Обект на анализа 

Разглежда се кръгло в план съоръжение с: обем 1645 m
3
, максимална дълбочина 

4,33 m и диаметър 25 m. Приети са следните дебелини на стените: за цилиндрична 

стена – 40 cm; за стени на разпределителната шахта (суха камера) –    30 cm; за дъно – 

20-30 cm (променлива геометрия) – Фиг. 2. За съоръжението са приети материали: 

бетон клас по якост на натиск С25/30 (водоплътен) и армировъчна стомана клас В500В. 

Подложен бетон С12/15. 
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Фиг. 2. Вертикален разрез през съоръжението – вижда се и сухата камера по средата 

 

 

Височина на хидродинамичната вълна: 

 e c

max

0,84.R.S T 0,84.12,5.0,175
d 0,187m 0,55m

g 9,81
     

Установено е, че водата няма да прелее при сеизмична изчислителна ситуация. 

 

4. Въздействия [7], [8] 

Основното въздействие върху резервоара е хидростатичният натиск от 

съхраняваната течност, която в случая е замърсена вода - 
2

k w ww .H 11.5,33 58,63kN / m    . Увеличава линейно в дълбочина и има 

максимална стойност при връзката „стена – дъно“. По дъното стойността е константна. 

За засипано съоръжение се отчита и въздействие от земен натиск в покой: 
2

G,k Gq .h.(1 sin ) 20.3,40.(1 sin 25 ) 39,26kN / m        . 

Хидродинамичен натиск: 

Импулсивна компонента: 

2i
i,sup i w2 2

w

2i
i,inf w i2 2

w

q 60,965
q .(6.h 2.H ) .(6.1,34 2.3,35) 7,279kN / m

H 3,35

q 60,965
q .(4.H 6.h ) .(4.3,35 6.1,34) 29,118kN / m

H 3,35

    

    

 

Конвективна компонента: 

c c

2

c2
w

c2

c c

2

c1
w

c1

A m 0,16 14905,089
. .g . .9,81

g 2 9,81 2
q 9,459kN / m

D 25
1,605. .h . .

22

A m 0,16 14905,089
. .g . .9,81

g 2 9,81 2
q 8,70kN / m

D 25
1,745. .h . .

22

  



  



 

 

Трябва да се отбележи, че сухата (централно конструирана) камера, също се 

натоварва с хидростатичен и хидродинамичен натиск. Процентните участия за 

хидродинамичното налягане, се приемат на базата на факта, че тази вътрешна част 

от срещуположната част на максималния натиск, не се явява натоварена. Също 

така, именно заради местоположението си, тази централно конструирана камера 
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„разсейва“ (т.е. разтоварва) стойността на натиска на полудиаметъра (част от 

целия резервоар) от ограждащата стена. Това обстоятелство може да се ползва, 

когато се цели икономия на армировки, но да се докаже експериментално. 

 

Динамичен земен натиск (при земетръс): 

   dyn,G G v AE wallE 0,5. . 1 k .K .H 0,5.20. 1 0,115 .1.3,40 37,91kN / m '       

Табл. 1. Приложени въздействия върху конструкцията: 

№ въздействие № въздействие 

I. Собствено тегло конструкции IV. Импулсивно налягане 

II. Хидростатичен натиск V. Конвективно налягане 

III. Земен натиск в покой VI. Земен натиск при земетръс 

 

5. Модален и сеизмичен (спектрален) анализи. Комбинации. [5], [7] 

За анализите е използван програмен продукт Tower 6, базиран на работа по 

Метода на крайните елементи. За компютърното моделиране на конструкцията (виж 

Фиг. 3), предвид нейната височина (ниска) и функция (съхраняване на вода – 

замърсена), не е реализирана „критична зона“.  

 
 

 

 

 

Фиг. 3. Визуализации на изчислителния модел от програмен продукт 

 
 

За да бъде отчетена гъвкавостта на конструкцията, предвид това, че 

съоръжението е пространствено (черупка), следва включването само на собственото 

тегло – със 100% (на конструктивните елементи) за създаване на модални маси. 

Съгласно сеизмичното райониране на България, град София се намира в част с 

референтно ускорение agR=0,23.g. Изследваният обект е в област извън Североизточна 

България, затова влиянието на Вранча (респективно Спектър Вид 3) не се отчита. 

Работи се само със Спектър Вид 1 (характерен за цялата територия на страната). 

Почвата е песъчлива глина (съгласно инженерно-геоложко задание) с qR0=260 kPa. 

Анализите са направени и с отчитане на еластичната основа. Приет e коефициент на 

значимост на съоръжението I  1. За конвективната хидродинамична компонента, 

коефициента на поведение q=1, а за импулсивната - q=1,5. С лек момент на завишаване 

на усилията, може да се приеме и за импулсивната компонента q=1, но предвид 

строителното състояние (за изолационни дейности) – празен и незасипан, се приема 

минимално предписания q=1,5. 
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Табл. 2. Приложени 

сеизмични въздействия 

№ въздействие 

VII. Земетръс по 

посока Х 

VIII. Земетръс по 

посока У 
 

Табл. 3. Комбинации 
 

№ комбинация 

IX. SRSS (VII+VIII)      [6] 

X. SLS – пълен (I+II+III) 

XI. ULS – пълен, незасипан (1,35.I+II) 

XII. ULS – празен, засипан (1,35.I+1,35.III) 

XIII. ULS – пълен, засипан 

(1,35.I+1,2.II+1,35.III) 

XIV. +S – пълен, незасипан (I+II+IV+V+IX) 

XV. –S – пълен, незасипан (I+II+IV+V-IX ) 

XVI. +S – празен, засипан (I+III+VI+IX ) 

XVII. –S – празен, засипан (I+III+VI-IX ) 

XVIII. +S – пълен, засипан 

(I+II+III+IV+V+VI+IX ) 

XVII. –S – пълен, засипан (I+II+III+IV+V+VI-IX 

) 

 

 

6. Резултати за получените армировки [2] 

При направени проверки за SLS, се установи, че съоръжението отговаря на 

съвременните изисквания на базата за проектиране по Еврокодовете (напреженията под 

основната плоскост и слягането, са в допустимите граници). При изследване на празно 

съоръжение и приложен воден подем, не се очаква „изплуване“ на конструкцията. 

Горната част на въшната (ограждаща) стена се армира препоръчително с гъсто 

разположена пръстеновидна армировка, оформяща скрита греда (Фиг. 4). Това е 

необходимо заради директното въздействие от ротационната количка. Възможни са 

решения с високи класове бетони или прилагането на полимербетони. Особеността при 

конструирането и детайлирането на радиалния утаител произлиза именно от неговата 

форма (ососиметрично, но със скосени части при пречупените конуси). 

 
Фиг. 4. Напречен разрез – видове армировки (меридианни и пръстеновидни) – схема 

 

6.1. Пръстеновиден фундамент 

Приета армировка N14/20 cm (меридианна и пръстеновидна). 

 

6.2. Дънна плоча 

локализация направление 
2

s ,reqA , cm / m ' 
    prov , mm  2

s ,provA , cm / m ' 
   

долна зона х 5,39 18 12,73 

долна зона у 10,54 18 12,73 

горна зона х 1,13 14 7,70 

горна зона у 4,77 14 7,70 
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6.3. Цилиндрична стена 

Меридианната и пръстеновидна армировки са двойни симетрични, предвид 

знакопроменливия характер на сеизмичното въздействие. Необходима е проверка на 

продънване, с минимална носеща армировка – N12. 

меридианна армировка: 

y

2 2

cd отчет

tot

y

cd

M 158,19.100
m 0,0698

f .b.h 1,417.100.40
0,2

N 47,87
n 0,0085

f .b.h 1,417.100.40

  

 

  

 

req 2cd
s ,tot tot

yd

прието 2

s

f 1,417
A .b.h. 0,2.100.40. 26,12cm / m '

f 43,478

2х5N20(A 31,42cm / m ')

   

 

 

пръстеновидна армировка: 

x,maxreq 2

s ,tot

yd

прието 2

s

N . 1022.3,90
A 91,63cm / m '

f 43,478

2х21N18(A 106,89cm / m ')

  

 

 

Препоръчително е да се конструират армировъчни пръти с дължина 6 m, като 

само в местата, където физически няма необходимост (и възможност) от такива, се 

преминава към по-къси („наставки“). Дължината на снаждане е min 40. , като се 

изисква не повече от 25% снадени в едно сечение в план и височина. 

 

6.4. Стени и покривна плоча на суха камера 

Приета конструктивна армировка N14/20 cm. 

 

Изводи 

Разгледаното съоръжение представлява интересен обект за изследване от 

различни „ъгли“ на инженерството, тъй като е част от станция с динамично протичащи 

процеси, които от своя страна са подчинени на строги физични и химични закони. 

Подобен тип строителни конструкции – вкопани, но и пълни с вода, е необходимо да се 

анализират от гледна точка на статичните въздействия, така и от гледна точка на 

динамичните (и сеизмични) въздействия, като се търсят максималните стойности на 

разрезните усилия, за които се осигурява съоръжението.  
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ЛЕКИТЕ ПОКРИВНИ И СТЕННИ ПАНЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

Тодор Георгиев
1

Висше стротелно училище „Л. Каравелов”, София, България 

LIGHTWEIGHT ROOF AND WALL PANELS IN BULGARIA 

Todor Georgiev 

University of Structural Engeneering & Arhitecture (VSU) “Lyuben Karavelov”, 

Sofia,Bulgaria 

Abstract: This report examines the application of lightweight roof and wall panels in 

Bulgaria from their appearance in our construction practice to the present day. The 

history  and the present are considered, conclusions are made about the future of these 

panels. 

Key words: Panels,lightweight, wall, roof, Bulgaria. 

1. Въведение

През 1961 година италианската фирма „Metecno”  патентова т.н. „сандвич 

панели”, състоящи се от два външни слоя профилирана ламарина и среден изолационен 

слой от пенополиуретан [1]. Внос на такива панели в България на този етап е 

невъзможен, поради липса на валута.  

През 1970 г. са създадени почти едновременно ДСО „Балканстрой” (с цел бързо 

решаване на жилищната криза чрез строителство на жилищни сгради с метална 

конструкция, включително със обемни елементи) и ДСО „Металстрой” със задача 

ускорено развитие на металните конструкции [2]. След неубедителни резултати, след  

няколко години ДСО „Балканстрой”  е преустроено и останалите негови поделения 

работят съвместно с  ДСО „Металстрой” с водеща роля на последното. Към 

„Металстрой” е създаден и  научно-изследователски и проектантски институт 

„Металпроект”. 

По това време се прилага послойното изпълнение показано на  фиг. 1 в два 

варианта [3, 4 и 5]. Този тип покрития са наречени „леки покривни обшивки”.  

1
 Тодор Георгиев, д-р инж., доц., София 1373, ул. „Суходолска” 173, ВСУ „Л. Каравелов”; e-mail: 

georgiev.todor.d@gmail.com 
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Фиг. 1. Послойно изпълнени покрития: а) един слой профилирана ламарина, 

топлоизолация и хидроизолация; б) слой профилирана ламарина, топлоизолация, 

дървена летва, слой профилирана ламарина [3, 4 и 5]. 

 

 Профилираната стоманена ламарина (фиг. 2) се произвежда се по отрасловата 

нормала ОН 336575-74 [4].  

 

 
Фиг. 2. Българските профилирани ламарини: а) ЛТ 40 и б) ЛТ 55 [4]. 

 

 По подобен начин могат да се направят и стенни ограждания. 

 Покривни и стенни обшивки се правят и без изолации – с гола профилирана 

ламарина, където това е възможно. 

  

2. Леките панели в България 

 

2.1. Употреба на вносни панели 

 Първото документирано приложение на „сандвич” панели у нас е през 1972 год. 

за производствени сгради на новосъдаденото през 1970 год., ДСО „Балкан-строй” 

(малко преди ДСО „Металстрой”). Панелите обаче са внос от бившата ГДР (Източна 

Германия) – Alpural. Това са панели с два слоя алуминий и среден слой от полиуретан – 

PUR [2]. За тях е трудно да се даде повече информация, но конструкцията им отговаря 

на конструкцията на стенни „сандвич” панели. 

 

2.2. Първите панели българско производство 

През 1977 год. по отраслова нормала ОН 1068633-77, по лиценз на „Metecno”, у 

нас, започва производството на покривни панели „Булгармонопанел” (фиг. 3) и стенни 

„сандвич” панели „Булгарсоматерм” (фиг. 4) [2] по каталога „БМ-БС-76”.  

„Булгармонопанел” се състоят от носеща стоманена студеноогъната профилирана 

ламарина (фиг. 2), топлоизолация от твърд пенополиуретан с добавки от стъклено 

влакно и хидроизолационен пласт от усилен рубероид.  Дебелините на изолационните 

слоеве са 30, 50 и 80 mm. Дължината на панелите е до 12300 mm. 
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Фиг. 3. Покривни панели „Булгармонопанел”: а) с ЛТ-40; б) с ЛТ-55 [2]. 

 

Изолациите на панелите са вносни. Инвеститорът трябва да осигури и валута и 

специално разрешение от министерството на строителството [6].  Друг голям 

проблем е че панелите се класифицират като горими. След един голям пожар в СССР,  

износът рязко намалява до намиране на решение относно горимостта.  

С годините започват опити за замяна на вносния усилен рубероид с български 

аналог, който има по-лоши качества и често хидроизолацията дава дефекти.  

Панелите  „Булгарсоматерм” (фиг. 4) се състоят от  два външни пласта от 

стоманена профилирана ламарина, но вече с ниско оребряване и топлоизолация от 

твърд полиуретан, който е вносен. Ламарините имат дебелини 0,6 и 0,8 mm и няколко 

вида органични покрития. Максималната дължина на панелите е 8000 mm, а 

дебелините са: 35; 50 и 80 mm. Панелите се класифицират като горими.  

 

 
Фиг. 4. Стенни „сандвич” панели „Булгарсоматерм” : а) с дебелина 35 mm; б) с 

дебелина 50 mm [2]. 

 

При оразмеряването на покривните панели „Булгармонопанел”, се разчита на 

носещата способност само на профилираната ламарина.  

За оразмеряването (подбора) на стенните панели „Булгарсоматерм” няма 

указания.  

 

2.3. Сандвич панели „Велека” 

Планирано е  сандвич панелите „Велека” да се произвеждат като покривни и като 

стенни. Панелите се класифицират като трудно горими. Имат профилирана ламарина, 

която при еднакви геометрични характеристики с ламарините от фиг. 3, има с около 

25% по-малък разход на метал.   

На фиг. 5 е показана покривната „сандвич” панела „Велека”, която може да се 

използва и като стенна, поради което е наричана и „универсална” [5].  

 Конструкцията на панелата е: външен слой от профилирана стоманена ламарина 

с височина на ребрата 23 mm [4, 5]; среден изолационен слой от пенополиуретан с 

дебелини 30, 50, 80 и 100 mm; вътрешен слой от стоманена ламарина с височина на 

ребрата 2,5 mm. Стоманените профилирани ламарини имат дебелини 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 и 
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1 mm. Антикорозионното покритие на ламарините е горещо цинковане Z 275, (цинк 275 

g/m
2
 - [9]),  плюс пластмасово покритие с различни цветове. 

 

 
Фиг. 5. Покривна панела „Велека” [3, 4]. 

 

 По-късно [8] са отпаднали дебелините 0,9 и 1 mm., а горната профилирана 

ламарина вече има височина 32 mm.  

Възможни са всякакви комбинации на параметрите – дебелина на ламарините, 

дебелина на изолационния слой, вида на пластмасовото покритие и предлаганите 

цветове. Панелите имат дължина от 4 000 mm до 12 000 mm. 

При покривните „сандвич” панели „Велека” за първи път у нас се появяват т.н 

„товарни таблици”, които първоначално са изчислени [5]. При изчисленията се приема, 

че работи само външната профилирана ламарина.  

Проектът за стенните панели „Велека” е показан на фиг. 6. Тяхното производство 

така и не започва.  

  

 

 
Фиг. 6. Стенна панела „Велека” [6, 7 и 8]. 

 

Има и дъговидни панели с конструкция на универсалната панела [4 и 5].  

 

2.3. Сандвич панели „Metecno” 

Водещата в създаването и производството на „сандвич” панели Metecno Group от 

2007 год. построява в Плевен изцяло нов завод. Производствената гама на завода е 

огромна и се променя с годините, но в началото на 2020 година тя е следната [1]:  

 покривни панели – 8 марки от които 6 са с изолация от твърд полиуретан 

(PUR) и 2 марки с минерална вата;  

 стенни панели – 7 марки от които 4 са с изолация от твърд полиуретан 

(PUR) и 3 марки с минерална вата;  

 аксесоари – билна окомплектовка и обкантващи елементи;  

 гофрирана ламарина А38 (гола профилирана ламарина). 

 Всяка марка има по няколко варианта; например панелите GLAMET G4 имат 7 

дебелини на изолацията: 30, 40, 50, 60, 80, 100 и 120 mm; при други панели варират 

дебелините на ламарините, или формата на ребрата при ламарините с ниски ребра. 
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 За илюстрация на фиг. 7 е даден разрез на панелата GLAMET G4, при която 

варират дебелините на изолацията „ S ”. 

 

 
Фиг. 7. Покривна „сандвич” панела GLAMET G4 [по 5].  

 

 Панелите имат няколко типа конструкции :  

 типични „сандвич” панели с два слоя метални профилирани ламарини с 

ниско оребряване и среден изолоционен слой;  

 „сандвич” панели с два слоя метални профилирани ламарини и среден 

изолоционен слой; едната ламарина е с ниско, а другата с високо 

оребряване. 

 панели с един слой профилирана ламарина с високо оребряване;  

 Според начина на монтаж панелите са два вида: панели с вертикален монтаж и 

стенни панели с хоризонтален монтаж върху колоните на рамките.  

 Панелите, които са с изолация от твърд полиуретан (PUR) отговарят на 

съвременните екологични изисквания, които не разрешават в полиуретана да има т.н 

„CFC и HCFC”, които разрушават озона.  

 Товарните таблици имат данни за три статически схеми – греда на две опори 

(проста греда), двуотворна и триотворна греда. Посочена е причената за отказ– 

разрушение или прекомерно провисване според изискванията на [10]. 

Противопожарните изисквания на [11] са спазени при всички марки панели.  

За съвършени покриви и фасади са важни билната окомплектовка, обкантващи 

елементи и съединителни средства. В [12] са разгледани и сравнени видовите сглобки 

при различните „сандвич” панели. При панелите Метекно са приложени както по-

опростени, така и и по-представителни решения.  

Не по-маловажен въпрос за архитекта е цветовото решение [13]. Може обаче в 

каталозите да се включи информация  и примери за влиянието на цветовете (тъмни – 

светли) върху топлинното поведение на панелите и техните съединения.  

 

2.4. Сандвич панели „Технопанел” 

а) 

 
б) 

 
в) 

 
Фиг. 8. Разрези на панелите „Технопанел”: а) фасадни; б) стенни; в) покривни [18]. 
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Появяват се през 2008 год. [14]. Днес вече се предлагат с три вида изолации – 

PUR (полиуретан), PIR (полиизоцианурат)  и MW (минерална вата).  

Панелите са три групи – фасадни, стенни и покривни. Системната ширина на 

всички панели е 1000 mm, минималната дължина е 3000, а максималната – 16 000 mm. 

Фасадните панели имат дебелини от  40 до 150 mm ; стенните панели - от 25 до 200 

mm., Покривните панели имат дебелини от 30 до 160 mm. 

Спънка за проектирането е липсата на товарни таблици.  

 

 

Изводи 

В миналото леките стенни панели навлизат трудно в България. Днес у нас има 

само два производителя и няколко вносители. Поведението и „оразмеряването” на 

панелите не са достатъчно добре познати на проектантите от всички специалности. 
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Abstract: This report examines the evolution of wall and roof fencing from the advent of steel 

structures to the present day. Conclusions are made about the trends in modern fencing. The 

problems that arise with light panel fences are described. The main conclusion is that 

Bulgaria lags behind in the training of personnel for facade engineering. The author's 

opinion on the content of the part "Facade Engineering" in the projects with steel structures 

is given. 
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1. Въведение (кратък исторически увод) 

След появата на стоманените рамкови конструкции, (основно в промишленост-

та), проблемът със стенното и покривното ограждане се решава по необходимост (и по 

инерция) със съществуващите в момента решения. Първоначално стенното ограждане 

се прави със тухлена зидария, а покривното със дървени столици, ребра, дъсчена 

обшивка и керемиди. Това изисква разстояния между рамките подобни на тези при 

дървените покривни конструкции. Правят се и опити за покрития от листова стомана, 

или монолитни ст.б. плочи.  

Изключение от тази практика са отделни престижни сгради. Техните 

архитектурно-конструктивни решения, направени от най-добрите специалисти дават 

тласък за развитието на строителната практика. Като пример може да се даде прочутия, 

но несъществуващ вече „Cristal palace” в Лондон (1851 г.), чиито покрив и стени са 

били направени от плоско стъкло върху стоманен скелет. 

                                                 
1
 Тодор Георгиев, д-р инж., доц., София 1373, ул. „Суходолска” 173, ВСУ „Л. Каравелов”; e-mail: 

georgiev.todor.d@gmail.com 
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Друг пример е т.н. българска „желязна църква”, където стените са от два слоя 

стоманени листове и чугунени отливки, покривът е от листова стомана [1]. В края на 

ХІХ век в Англия и Франция се произвеждат желязни църкви, които основно се изнасят 

разглобени до колониите, където са били сглобявани. Цялото ограждане е от гладка 

листова или риферна стомана.  

Направата на стенното ограждане от зидария се прилага и до днес в 

производствени и складови сгради и навеси за селскостопанска техника. 

  

По-късно, след утвърждаването на сглобяемите стоманобетонни конструкции 

започва употребата на ст.б. панели за стенни и покривни ограждания.  

Стоманобетонните панели обаче са тежки и допринасят сериозно за утежняване 

на стоманената конструкция и на самата сграда, което я прави по-уязвима при 

земетресения. Монтират се с дългия размер в надлъжно направление. 

В българската практика, от покривните панели се ползват основно тези с размери 

3 (или 1,5) х 6 m или 3 х 12 m [2]. Размерът 3m. е приет с цел възлово стъпване върху 

стоманените покривни ферми.  Панелите нямат изолации и след монтажа им те се 

изпълняват в обектови условия, което изисква време и е предпоставка за злополуки – 

гл. фиг.1.  

 
  

Фиг. 1. Стоманобетонна покривна панела 3 х 12 m с предварително напрегнати 

надлъжни ребра [2]. 

 

Стенните панели (гл. фиг. 2) може да бъдат със, или без топлоизалация [2, 10] и  

имат размери 6000х600 mm, 6000х1200 mm и дори 6000х1800 mm. и др. (гл. фиг. 3). 

 

 
 

  Фиг. 2. Стенни панели: а) топлоизолирани; б) без топлоизолация [2]. 
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2. Послойно изпълнявани покривни и стенни ограждания  

Този тип ограждания са наричани още „ слоести ограждащи конструкции [5].  

Послойното изпълнение на такива покривни обшивки, прилагано в България е 

показано на  фиг. 3 в два варианта [6, 7 и 8]. Наречени са „леки покривни обшивки”, но 

по тегло са доста по-тежки от модерните покривни панели. И при двата варианта 

носещият слой е профилирана ламарина. 

  

 
Фиг. 3. Послойно изпълнени покрития: а) един слой профилирана ламарина, 

топлоизолация и хидроизолация; б) слой профилирана ламарина, топлоизолация, 

дървена летва, слой профилирана ламарина [6, 7 и 8]. 
 

Послойното изпълнение е трудоемко и има опасност от злополуки. В най-тежкия 

си вариант „б”, леките покривни обшивки имат тегло по-малко от 0,50 kN/m
2
  което е 

значително по-малко от теглото на стоманобетонните панели. 

 По подобен начин се направят и стенни ограждания. 

 Покривни и стенни обшивки се правят и без изолации – с гола профилирана 

 ламарина. Послойното изпълнение се прилага и до днес [4]. 

 

3. Съвременното решение - леките панели  

През 1961 година италианската фирма „Metecno”  патентова т.н. „сандвич 

панели”, състоящи се от два външни слоя профилирана ламарина и среден изолационен 

слой от пенополиуретан [9].  

Днес съществуват множество типове леки панели, които се различават по 

размерите си, по използваните материали, по сглобките си. Обикновено са равнинни, 

но има дъговидни. 

Всички те обаче имат няколко типа конструкции:  

 типични „сандвич” панели с два слоя метални профилирани ламарини с 

ниско оребряване и среден изолоционен слой; ламарините са стоманени и 

алуминиеви, рядко са медни или от неръждаема стомана [11] – фиг. 5 

(примерите са основно от българската практика); 

 

 
Фиг. 5. Стенни „сандвич” панели „Булгарсоматерм” с дебелина 50 mm [5]. 

 

 „сандвич” панели с два слоя метални профилирани ламарини и среден 

изолоционен слой; едната ламарина е с ниско, а другата с високо 
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оребряване фиг. 6. При 1000 mm ширина, високите рабра са от 3 до 5 при така 

показаната геометрия на ламарината. 

 

 
Фиг. 6. Покривна (и стенна) „сандвич” панела GLAMET G4 [9]. 

 

 панели с един слой профилирана ламарина с високо оребряване; 

ламарината може да бъде както външен, така и вътрешен слой. 

 

 
Фиг. 7. Покривни панели „Булгармонопанел”: а) с ЛТ-40; б) с ЛТ-55 [5]. 

 

Според начина на монтаж панелите са два вида:  

 панели за вертикален (или по наклона на покрива) монтаж: при  стенните панели 

върху хоризонтални водачи, а при покривните панели – върху хоризонтални 

столици;  

 стъпващи върху главната носеща конструкция – стенни панели с хоризонтален 

монтаж върху колоните на рамките (при разстояния между тях от около 6 m ; по 

този начин отпада нуждата от водачи. 

 

Произвеждат се панели с три вида масово използвани изолации – PUR 

(полиуретан), PIR (полиизоцианурат)  и MW (минерална вата). По-рядко се прилагат 

експандиран пенополистирол ЕPS, XPS (екструдиран пенополистирол), фенолна пяна 

PF, клетъчно стъкло CG. Има случаи на панели с два слоя изолация [11], което по-

късно е изоставено. Целта е да се осигурят достатъчна топлинна, звукова и пожарна 

защита на сградите. Поради наличието на фреони, екологичните изисквания към 

изолациите са твърди строги, но проблемите засега са решени. 

Възможни са всякакви комбинации на параметрите – материал, профил и 

дебелина на ламарините, височина и брой на ребрата, материал и дебелина на 

изолационния слой, вид и цвят на пластмасовото покритие, вид на сглобките. 

  

Изводи 

 Тенденциите 

1) Провеждат се научни изследвания върху поведението на панелите под товар 

[13, 14, 15 и 16]; обновява се нормативната база на „сандвич” панелите [17]; създават се 

и се допълват с експериментални резултати „товарни таблици” [9 и 18]; 

2)  Стремеж към бързо внедряване на новостите; обновяване на предлаганите  

на пазара панели; създаване на фирмени лаборатории за изпитване на панелите; 
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3) Стремеж за оптимизация на стоманените профилирани ламарини на базата на 

експериментални резултати. Първоначално те имат дебелини 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 и 1 mm. 

Днес дебелините са основно от 0,4 до 0,8 mm. Само при панелите с един слой 

профилирана ламарина дебелините достигат до старите стойности. Създават се 

профили с нова геометрия. Височините на ребрата също намаляват – от 60-80 mm 

намаляват дори до 23 mm [10]. Това облекчаване се дължи на сигурните 

експериментални данни. 

4) Антикорозионното покритие на ламарините е горещо поцинковане плюс 

пластмасово покритие с различни цветове в огромно разнообразие, което е 

архитектурно предимство [12]. 

5) Опити за преход към панели с мощни профилирани ламарини, които да се 

монтират хоризонтално при стените и надлъжно при покривите; отпадане на водачите и 

столиците; изследвания за панели с двойна функция – ограждаща и укрепваща. 

 

 Проблемите 

 Съвременните леки панели имат сложно поведение – пълзене (смачкване) на 

изолацията под товар; температурните разлики предизвикват деформации и усилия, 

които компрометират тънките ламарини и съединителните средства, както и сглобките 

[18].  

Засега теоретичното определяне на носимоспособността на панелите не дава 

достатъчно точни резултати [19], затова трябва да се прилага проектиране, придружено 

с изпитване.  

Дейностите по проектирането на огражданията и подготовката и монтажа на 

панелите изисква специалисти със специална подготовка.  

Време е у нас да започне обучение на специалисти по т.н. „Фасаден инженеринг”, 

които да познават в детайли строителството с леки панели. 

Съвременните ограждащи панели изискват нова, специална част на проекта на 

стоманената конструкция – фасадния инженеринг. В тази част, според автора трябва 

да бъдат включени:  

 Монтажни планове на опорната конструкция за панелите, монтажен план на 

панелите, на аксесоарите и за дограмата, вкл. специални врати; монтажни 

детайли за тях; 

 Подробни спецификации на панели, окомплектовъчни елементи, съединителни 

средства; необходимата техника и инструменти; 

 Разкрояването на панелите; 

 Детайли на закрепването на панелите и окомплектовките; 

 Окомплектовки за ъглите, цокъла, билната зона, стрехите, отворите за врати и 

прозорци, технологичните отвори, отворите за инсталации, отводняването 

(улуци и водосточни тръби), за рекламни съоръжения и художествено 

осветление, за покривни люкове; за  брандмауери и противопожарни ивици; 

 Монтажни детайли на всичко това;  

 Помощни стълбища и пътеки, аварийни стълбища по фасадите, помощната 

конструкция за ОВ, противопожарните и хладилните инсталации; 

 Технологични схеми за подготвителните и монтажните работи;  

 План за безопасна работа; 

 Работен план за организация и изпълнение на фасадите и покривите; 
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ANALYSING OF SCALE FACTORS FOR SOIL PILE INTERATION WITH 

CIRCLE SHAPE 

 

Todor Yankov 

 

University of Architecture, Civil engineering and Geodesy, Department of Geotechnic 

 

 

Abstract: In this article, the geometrical parameters are used for the interaction 

between pile with a circular cross-section and an isotropic elastic half-space for 

horizontal deformations. Scale coefficients are derived, creating a direct relationship 

between the material behavior and the behavior of single pile and pile groups. The 

presented results could be used in engineering practice. 

 

Key words: pile soil interaction, scale coefficients, pile groups 

 

 

 

1. Въведение. 

Основната функция на пилота е да предава възникналите усилия към дълбоко 

заложени геоложки пластове, като по този начин обезпечи експлоатационното 

състояние на връхната конструкция. Предпоставка в случая се явяват граничните 

деформации по отношение на връхната конструкция, като пилота в зависимост от 

дължината си би могъл да се причисли към идеално еластично тяло. В досегашната 

практика са разработени няколко метода за намиране на зависимостта p-y 

(хоризонтална сила-преместване), най-вече отнасящи се за статични натоварвания и 

офшорни конструкции, по малък брой се занимават с проблеми при сеизмична 

постановка. Поради трудността на заложения проблем и характера на поведение на 

почвата в сеизмични условия, често се стига до решение с използването на триизмерни 

модели по МКЕ или МКР. Моделите от този тип изискват допълнително ресурси, което 

ги прави често недостъпни като практическо приложение. Алтернативният подход с 

модел на греда на еластична основа би могъл да обхване всички ефекти на 

триизмерното поведение на материала, при извършен валидационен натурен модел или 

чрез консистентни изчислителни модели.  
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2. Налични разработки в областта 

Нелинейните пружини за някои видове геоложки разновидности са изследвани в 

класически разработки и стандартизирани в някои нормативи ([1]). Получени чрез 

експериментални натурни постановките дават точно описание на поведението на пилот 

при конкретни физични параметри на почвата и хоризонтално въздействие. Напълно 

аналитично от друга страна Osman и Bolton [2] предлагат прякото обвързване на 

относителните напрежения и деформации с външните сили и премествания на 

системата, чрез използването на мащабни коефициенти. Аналогично напрежено-

деформационната зависимост около тялото на пилота варира при промяна на размерите 

на модела, като определянето на двата параметъра за тангенциални напрежения (Nc) и 

за относителни тангенциални деформации (Mc) е разгледано в подробности в [3] и [4]. 

Резултатите варират в широки граници в последно посочените референции (Mc =2.59-
3.15 и Nc =9.00-17.89), като авторите използват класически решения за да обосноват 

свойте крайни приемания и изводи (Mc=2.6 Matlock 1970 и Nc=9.0 Randolph and 
Houlsby 1984). 

 

3. Изследване на контактните параметри при единичен кръгъл пилот 

С цел съгласуване на параметрите и прякото им обвързвани с промяната на 

коефициента на поасон () ще бъде използван двумерен модел по крайни елементи в 

средата на Plaxis. За изследването на контактните параметри са моделирани серия от 

сечения в равнинно напрегнато състояние. Промяната на коефициента на Поасон при 

сеизмична постановка е обект на изследване в [6], което води до неизбежната 

необходимост от анализ на неговото влияние и при мащабните фактори. Валидността 

на модела, чрез гъстотата на мрежата и граничните условия са верифицирани с 

аналитична проверка на граничното състояние. 

 

 
Фиг. 1. Верифициране на двумерния модел в Plaxis 

 

Търсените мащабни коефициенти се базират на осреднената стойност на 

относителните деформации и съответно тангенциалните напрежения. Тъй като 

мащабните коефициенти зависят от зоната на влияние, продиктувана основно от 

граничните условия на задачата, за да се определят техните коректни стойности са 

необходими няколко итерации. За отчитане на контактните параметри, при условие че 

нелинейността може да бъде описана при дефиницията на материалното поведение в 

свободното поле, използваният материал е идеално еластичен. При изследването са 
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удовлетворени уравненията на статиката и условията на повръхността, Както и 

уравненията на геометрията и условията за съвместимост. 

 

Таблица 1. Сравнителен анализ на получени резултати за определяне на контактните 

параметри – Недренирано състояние 

 

R/*L** 1/6 1/5 1/4 1/3 

Mc 1.68 1.96 2.44 3.48 

Nc 6.39 6.4 6.48 6.63 

*R – представлява радиуса на разглеждания пилот 

**L – представлява разстоянието на зоната на влияние. 

 

  
Фиг. 2. Общ вид на анализираното сечение и мрежата по крайни елементи в Plaxis 

 

По-големи съотношения на модела от 1/6 не би следвало да се разглеждат, поради 

диапазонa на затихване на напреженията. Влиянието на коефициента на Поасон при 

дренирано състояние е изследвано и показано в табличен и графичен вид с извеждане 

на функцията описваща изменението на мащабните фактори. 

 

 

' Mc Nc 

0.25 0.87 6.49 

0.3 0.93 6.48 

0.35 1.03 6.47 

0.4 1.16 6.45 

0.45 1.36 6.42 

0.49 1.68 6.39 
 

Фиг. 3. Изменение на контактните параметри спрямо коефициента на Поасон  

 

Предложените мащабни коефициенти във функция на коефициента на Поасон 

могат да бъдат излолзвани с линейна интерполация чрез употребата на формулите или 

директното отчитане (Фиг. 3). Коефициентите са в сила при хомогенна среда на 
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почвата и идеално твърдо тяло на пилота. В допълнение геометрията на пилота е 

приета за непроменлива по протежение на периметъра с пълна адхезия между пилот и 

почва. Напрегнато-деформаираното състояние и неговото изменение в дълбочина не са 

обект на изследване. Изброените предпоставки важът без изключение и за изведениете 

коефициенти при недренирано състояние. 

4. Изследване на контактните параметри при група от пилоти 

Изследването върху влиянието на броя и подредата на група от пилоти върху 

контактните параметри и разпространението на линиите на напрежения-деформации e 

пресъздадено чрез модел по крайни елементи. Първоначално и основно влияние оказва 

разположението на пилотната система спрямо направлението на хоризонталното 

въздействие. Броят редове, разстоянието между единичните пилоти и подредбата им 

също са от значение към общото поведение на системата. В зависимост от общия брой 

пилоти и разстоянието между единичните пилоти, системата мобилизира предимно 

средата по общия периметър или при много близко разстояние с хоризонтални 

нормални напрежения и тангенциални деформации по дълбочина на елемента. Вторият 

вариант се наблюдава при близко разположени пилоти тангиращи или секантни един 

спрямо друг, както и при шлицови и шпунтови стени, което не е обект на настоящото 

проучване. Сравнителният анализ при три пъти отстояние на пилотите показва 

редуциране на силовите полета поради влияние помежду им.  

 

 
 

 
Фиг. 4. Влияние на редове пилоти в система  
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Както бе отбелязано редукцията по направление на системата пилоти, показано на 

Фиг.4, при предимно тангенциално работеща система е в ниски граници, като може да 

се изрази със следните коефициенти: 

 

(4.1) 0.93  

 

Равенството е в сила при усилие по направление на пилотния ред. При група от 

пилоти и усилие перпендикулярно на направлението напреженията в средно 

разположените пилоти водят до редукция на цялостното поведение на система в 

диапазон до седемдесет процента от работата на единичен пилот.  

 

 
Фиг. 5. Влияние на редове пилоти в системата при контактни параметри на вътрешен 

пилот 

 

Тангенциалните напрежения са концентрирани по периферията на система като 

диапазонът им е идентичен с единичния пилот. Аномалия в случая се явява 

неравносилното изменеие на коефициента на относителните деформации (ms) спрямо 

този на тангенциалните напрежения (ns). 

 

(4.2) 
 

 

   

(4.3) 
 

 

 

При получените резултати може да се установи, че поведението на група пилоти 

(два или повече) попада в границите между 0.63 до 0.86 в зависимост от броя пилоти. 

Стойността 0.63 има своя консерватитвен характер, тъй като тя отчита напреженията 

само при вътрешни пилотни редици. Сравнение в графичен вид е изготвен за долната 
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граница от представените автори (Фиг. 6). Основен недостатък на предложената 

процедура представлява неотчитането на поведението на пилот в близост до теренната 

повърхност, което се пренебрегва при дълбоко заложени фундаменти.  

 

Наименование  Стойност 

Средна 

стойност 
0.67 

Стандартно 

отклонение 
0.135 

Статистически 

коефициент (t) 
1.76 

Мин. 

Стойност с 

вероятност 

95% 

0.43 

Макс. 

Стойност с 

вероятност 

95% 

0.90 

 

Фиг. 6. Влияние на редове пилоти в системата при контактни параметри на вътрешен 

пилот 

 

Изведения коефициент (Фиг.6) показва добра корелация с наличните данни от 

предходни изпитвания. Девицията от средната стойност на всички обработени данни е 

в рамките на 6.30%, което може да бъде класифицирано като допустимо отклонение 

предвид цялостната дистрибуция на представените изследвания. 

 

 

Изводи 

1. Изведените контактни параметри за кръгли сечения показват значително 

отклонение от предишни разработки, поради отношението на размерите на модела 

(Табл. 1). Това води до предпоставка за последващи анализи в областта;  

2. Изследването на коефициента на Поасон като променлива водеща до 

изменение на контактните параметри е допълнение към досегашните изследвания и 

необходимо да се вземе предвид, поради същественото и влияние; 

3. Коефициентите за груповото поведение на пилотни системи установяват 

добре познати граници от предишни разработки, което би могло да се счита за 

верифициране на настоящия анализ. 
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Abstract:  

The old concrete or asphalt coatings intended to cover the sidewalk surfaces have 

proved ineffective over time in supporting the movement of people with disabilities in 

urban areas. 

The need to replace with a more special pavement, with a guiding role on pedestrian 

areas, as well as the need to adhere to the requirements of the European Union on the 

safety of people with disabilities, led to the replacement of concrete with tactile pavers, 

which have the surface marked with special symbols. However, the quality requirements 

have been maintained. 

Urban space must be accessible to any person, regardless of their physical, sensory and 

cognitive abilities, and the characteristics of tactile pavements must adapt to these 

requirements. 

Modern technology consists in arranging routes with materials that are easy to 

understand and follow for people with disabilities. The routes must be flat, rigid, stable, 

without interruptions or obstacles to create confusion for users. On the route of these 

touch pads there will be no gutters, joints, grills of the manholes. They will always be 

delimited by the car or bicycle route. 

Key words: Pedestrian pavements, touch pads, disabilities. 

1. Introduction

The mobility of people in the common urban space is necessary or social. To make life 

easier for people with disabilities, including those who are blind, to help them in everyday 

life, special tactile guidance system (tactile paving) can have an important basis in terms of 

the importance of life. 

The urban environmental space must allow unrestricted access for any person, including 

those with visual impairments. In accordance with the provisions of Law 10/1995 on quality 

in constructions and with the normative observance regarding the adaptation of civil buildings 

and an urban space to the individual needs of the disabled people, NP 051-2012 presents 

information about the location of a tactile pavement, for the blind people movement. It is 

possible to make different facets of materials, color intensity, contrast, color, tactile 

information for easy orientation. 

1
 First Author, Academic Degree/Title, Address, e-mail, Times New Roman 10 pt 

5-1
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In open urban spaces, blind people need a tactile movement or a tactile guide line, with 

a guiding role. These tactile surfaces are made up of tactile-visual elements, including paving 

elements for sidewalks, which allow people to move using the white guide rod as well as 

sensitivity to limestone or visual identification of those with partial visual impairments, to 

obtain information about a certain route on wich they are walking, as well as the presence of 

obstacles on the route. 

Also, the pavement, due to the different striations and the way they are arranged, make 

noise when moving, when they are touched by the cane of the blind, which can be a good 

information for the movement of the blind. 

At the same time, by correctly mounting the tactile pavements, the blind person is 

warned of the approach of potentially dangerous areas, such as: steps, level differences, 

crossings, curbs or other obstacles, as well as changes of direction. 

For people with visual impairments but who can perceive light, pedestrian paths can be 

marked with intense colors to delimit themselves from the rest of the surrounding space. 

 

2. Materials 

The paving elements have different grooves on their surface and are mounted in specific 

positions, depending on the continuity / discontinuity of the route, the obstacle encountered. 

The tactile pavements for the blind are elements of ordinary concrete, class C 16/20 that 

have on the surface convex longitudinal lines or reefs in the shape of a cone trunk. 

The blind, with the help of the guide rod, can find out which is the direction of 

movement of the lane following the route of the striations and their arrangement. In case of 

placing the pavers along or on a path that is open, the route will run with the striations along 

the direction of travel, marking only the points of intersection or change of the route right or 

left. 

Reefs in the shape of a truncated cone indicate that people are forced to stop, indicating 

in front of a road or dangerous area (a level difference, a curb, access to public transport, etc.). 

In addition, the tiles can be made of bright colors, so that they can be seen in the layer in 

which they are mounted, for those with partial visual impairment and who can distinguish 

colors. 

2.1. Types of tactile pavements and their role 

 

 
Fig. 1.a Tactile-visual warning pavement in case of approaching a dangerous area. 
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Fig. 1.b. Tactile-visual warning pavement in case of approaching a dangerous area. 

 

 
Fig. 2.a. Directional visual tactile signaling pavement for the route in a straight line, free, 

without changes of direction or dangers, with embossed surface with trapezoidal section. 

 

 
Fig. 2.b. Directional visual tactile signaling pavement for route in a straight line, free, without 

changes of direction or dangers, with embossed surface with rod type section. 

2.2. Tactile pavement production technology 

 

The tactile pavements have square shapes and are obtained by pouring the concrete in 

special molds followed by vibropressing. Their surface is monochrome. 

The pavers are obtained from concrete class C 25/30, using type II cement A-S 42.5R, 

gravel with a maximum size of 16 mm and plasticizing additives and water. Due to its high 

strength, the pavement can be subjected to chemical cleaning agents and is very resistant to 

mechanical shocks. Their high strength is a necessity especially as these pavers, during use, 

are hit with the user guidance stick, but they can be easily replaced without disturbing those 

around them. 

All these components give high resistance and the reliability of the products is 

environmentally friendly and does not produce harmful emissions. They are resistant to frost-

thaw and the action of sunlight. 
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The tactile pavement is thus able to withstand heavy loads and high daily traffic of 

people. 

The pavers are non-slip, do not retain moisture, but due to the ribbed shape requires 

maintenance in winter, especially cleaning of snow deposits. The replacement of degraded 

insulated pavers is easy to do, without affecting the entire structure, which leads to a more 

efficient work and to the reduction of maintenance costs. 

The pavers are obtained by pouring the concrete into molds in two layers, of which a 

concrete base layer with a maximum aggregate grain size of 16 mm and a wear layer, which 

also has a finishing role, consisting of concrete with a maximum grain size of 4 or 8 mm, 

which offers better resistance to wear and slip of concrete. The color of the pavement is 

obtained by adding pigments in concrete in the form of a solution, at the time of preparation. 

The dyes are added only in the finishing layer, unless the coloring of the entire slab is 

required. 

Vibropressing of pavers occurs in specific technological installations, and leads to a 

compact product with a uniform texture and has a favorable effect on the characteristics of the 

finished product: low water absorption, high resistance to frost and thaw, resistance to 

compression, according to current standards. 

 

3. Tactile pavement assembly technology 

3.1. Composition of tactile paving paths 

 

The tactile pavements are suitable to be used especially for the modernization of the 

tactile guidance systems, in the modern urban spaces. 

The pavers can be glued to asphalt, concrete, stone pavers or can be mounted on a 

granular substrate. 

In the public space, such pavements provide longitudinal and transverse orientation, 

guidance and warning, such as, for example, pedestrian crossing points or tram and bus 

stations. 

The perception is also given by the color contrast of the pavers, a color that can be 

optimally perceived by people with visual impairments. The shape and design of the marking 

help the blind to find their way through tactile means. 

The combination of points and grooves at the location of the pavements is a modern, 

universally usable guidance system for the blind and visually impaired. 

When there is a danger of injury along the travel routes due to level differences, with 

curbs, steps, sidewalks, etc., tactile-visual warning overlays with a specific yellow imprint 

will be provided. 

 
Fig. 3.a. Example of composing tactile pavements. Change of direction and dangerous 

area. 
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Fig. 3.b. Example of composing tactile pavements. Change of direction and dangerous 

area. 

 

 
Fig. 3.c. Example of composing tactile pavements. Changing direction. 

3.2. The assembly process 

 

The tactile pavers can be mounted in two ways: on the existing concrete / asphalt layer, 

by gluing or on a sand or gravel substrate. 

The use of concrete during installation is not rational, especially because it makes it 

difficult to disassemble and replace them. 

The gluing technology requires that the support surface be flat, without unevenness that 

can disturb the movement of pedestrians, which can cause confusion when moving and create 

an unsightly appearance. This application technology with special binders can be easily 

applied in the case of flat surfaces. 

The easiest technology is to mount on a sand and / or gravel substrate. Technological 

stages to be observed during assembly: 

- the pavers transported by road are brought near the work point and are stored in small, 

tidy stacks, so as not to harm the environment or the access of people in the area. 

- prior to installation, the access roads to the site, its area, the materials storage area are 

sprinkled with water. 

- the pavers are brought placed on wooden europallets and packed in plastic foils; they 

are removed only at the time of installation. Waste resulting from the removal of packaging is 

stored in specific containers and is not thrown on the ground. 

- the storage is done on a single row of europallets, there is a danger of overturning 

when storing on high heights. 

- the installation is done by positioning the tactile indicators as intuitively as possible 

and easy to recognize and interpret. It is recommended to use several types of materials or 

surfaces because they can confuse the user. 

- first the support layer is prepared by leveling and compaction, over which a foundation 

layer of ballast is laid and compacted to a thickness between 15 - 30 cm; Depending on the 

dimensions of the space where it is mounted, the compaction can be done with compactor 

cylinders or with the vibrating plate; 

365



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 

ARCHITECTURE VSU'2020 

 

- the picture substrate will be made of sand 5 cm thick; the sand layer is leveled and 

then compacted; 

- installation of tiles will be done with a slight slope of water drainage. 

- the pavers are mounted starting from an angle of 90 degrees or from a straight line, 

avoiding as much as possible the cutting of the pavers. 

- the mounting is done adjacent, one by one, respecting the alignment, the flatness, the 

slope and the indicated model; 

- the installation of the pavers at the edge of the sidewalks is done so that they are 

framed with a border; 

- after assembly, the joints are filled with sand by maturation; 

- the compaction of the pavement is done with the compactor plate with rubber sole. 

- in case of gluing with adhesive or mortar, the pavers are laid on the existing support 

primed with adhesive or mortar distributed as evenly as possible after which each element is 

fixed by beating with a rubber hammer. 

- in case of gluing on mortar or adhesive substrate, the filling of the joints is done with 

the same type of material as the gluing one; 

- it is strictly forbidden to install canals, drains, gutters, manholes on their route. 

- after installation, the site affected by the works is restored, in the sense that all the 

waste, remains and remaining construction materials are eliminated, the initial relief, the 

surface is restored. 

3.3. Maintenance of tactile pavements 
 

Pavements paved with tactile pavers force the attention of pedestrians in the flow of 

passers-by to be guided along them, they always highlight to passers-by the direction of travel 

and the possible dangers of injury. As a result, the paving slabs must be able to focus attention 

on the direction of walking on them.  

During the winter, especially, the tactile pavements must be constantly cleaned, being 

mandatory the removal of snow and ice, so that the surfaces remain in relief so that they can 

be identified by people with disabilities. 

 

 

Conclusion 

In modern society, the mobility of people in the common urban space is necessary for 

anybody, including those with disabilities, blind. In order to improve the quality of everyday 

life, a special tactile guidance system (tactile paving) can have an important basis in terms of 

the importance of life. 

The urban environmental space should not restrict access for any person.  

A special guided system who seem normal for those with disabilities is easy to make, 

assembly, maintenance and its adapted to the crowded space. 
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ESTABLISHING THE OPTIMUM SOLUTION FOR HEATING RELIGIOUS 

BUILDINGS THROUGH MULTI-CRITERIA ANALYSIS 

Ionut-Cristian Branca, and Teodor Mateescu 

The Technical University “Gh. Asachi” of Iasi 

Abstract:  

The paper presents the selecting modality of the solutions for energetical optimizing 

of cult buildings applying the multi-criterial analysis methods, by „analytical 

ranking” and „outclassing – ELECTRE I”, with comments about the different 

possible way of heating the interior space. 

Key words: utilities, criteria, outclassing, dominance, selection. 

1. Introduction

The functional-constructive particularities of the cult buildings, impose selective 

application of energetical efficientization measures. 

The character of “architectural monuments” excludes the possibility of intervention 

on facades to reduce heat loss, and the existing heating systems are, in general, of the 

classic type with performances corresponding to the construction stages. 

Under these conditions, possible interventions concern energy management and, 

depending on availability, reconsidering of the heating systems. 

In the first category, the simplest measures require: 

- monitoring and adjusting of indoor temperatures; 

- correlation between operating program of the system and the pastoral program; 

- improving the efficiency of thermal energy transport networks by reducing heat 

loss; 

- conserving and, possibly, recovering the heat from the space served. 

The intervention for the efficiency of the heating system has as main objectives, in 

the conditions of ensuring the parameters of interior comfort - air temperature 8-12 
o
C and

humidity 45-70%: 

- reducing the primary energy consumption; 

- minimizing the environmental impact by reducing pollutant emissions; 

2. Solutions selection

In this situation it is imposed to select the options based on a multicriterial 

analysis with the objective of choosing the optimal solution. 

In this paper is presented as an example, the practical way of applying the 

selection method, by outperforming the options, based on pre-established evaluation 

criteria. 

Possible heating solutions considered: 

A1 - by convection-radiation with radiators; 
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A2 - by convection with hot air; 

A3 - by low temperature radiation; 

A4 - by infrared radiation, with combustible gases; 

A5 - by electric infrared radiation. 

The selection criteria adopted, with quantitative / qualitative significance, are: 

C1 - conventional fuel economy 

C2 – energy production cost 

, taking into account the usual cost of 0,15 ron / kwh 

for natural gas and, respectively, 0,42 ron / kwh for electricity. 

C3 – the global efficiency of the heating solutions 

C4 – thermal inertia; 

C5 – thermal comfort; 

C6 – maintenance; 

C7 – aesthetic integration; 

In order to separate the qualitative criteria C4, C5, C6 and C7, the analytical 

ranking scale regarding the intensity of importance was adopted: 

Table 1. Analytical ranking scale 

Importance 

intensity 

Criterion 

importance 

3 small 

5 significant 

7 essential 

9 absolute 

Also, the following weights for criteria were estimated in the global assessment: 

Table 2. The weight of the criteria 

Criteria (Cj) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

Weights 

(pj) 

0,35 0,25 0,15 0,10 0,10 0,03 0,02 

Table 3. Efficiency values and energy production costs for the analysed solutions 

Solutions Ƞs

production 

[%] 

Ƞt

transport 

[%] 

Ƞr 

emission 

[%] 

Ƞg 

global 

[%] 

Price/ 

kwh 

[ron] 

Production 

cost 

[ron] 

A1 90 80 80 58 0,15 0,26 

A2 90 80 95 68 0,15 0,22 

A3 90 80 70 50 0,15 0,30 

A4 92 90 95 79 0,15 0,19 

A5 45 95 95 41 0,42 1,03 

With these specifications, the initial matrix is drawn up, with the estimated 

values of the alternatives. 
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Table 4. Initial matrix of the solutions 

criteria 

alternatives 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 observation 

A1 0,31 0,26 0,58 5 7 7 3 Global 

efficiency of 

existing 

systems is 

accepted 

– Ƞge = 0,40

A2 0,42 0,22 0,68 9 9 7 5 

A3 0,21 0,30 0,50 5 7 3 9 

A4 0,49 0,19 0,79 9 9 7 5 

A5 0,02 1,03 0,41 9 9 9 9 

The next step is to standardize the performance matrix by the linear 

transformation method, by applying the relation: 

(1)    

for criteria c1, c2 and c3 that are maximized, respectively: 

(2)    

for criteria 4, 5, 6 and 7 that are minimized as importance in global evaluation. 

Result: 

Table 5. Standardized performance matrix 

criteria                   

alternatives 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

A1 0,62 0,25 0,73 0,44 0,22 0,22 0,67 

A2 0,84 0,21 0,87 0,00 0,00 0,22 0,44 

A3 0,42 0,29 0,64 0,44 0,22 0,67 0,00 

A4 1,00 0,18 1,00 0,00 0,00 0,22 0,44 

A5 0,03 1,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

Next, the weighted performance matrix (wij) is compiled by amplifying the standardized 

matrix indicators (rij) with the weights (pj) of the selection criteria. 

(3)  

Table 6. The weighted performance matrix 

criteria 

alternatives 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 ∑pj⸳rj

A1 0,22 0,06 0,11 0,04 0,02 0,01 0,01 0,47 

A2 0,30 0,05 0,13 0,00 0,00 0,01 0,01 0,50 

A3 0,15 0,07 0,10 0,04 0,02 0,02 0,00 0,40 

A4 0,35 0,05 0,15 0,00 0,00 0,01 0,01 0,57 

A5 0,01 0,25 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 

Pj 0,35 0,25 0,15 0,10 0,10 0,03 0,02 1,00 
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Accepting as parameters for the matrix characterization of the weighted 

performances - ∑pj⸳rj, results in the order of the hierarchy obtained, as a priority, the 

infrared radiation heating solutions with combustible gas followed by the hot air 

heating. 

Compared to the other solutions, the use of infrared plasm has several advantages 

that should be emphasized: 

- are easily concealed in the existing environment, either on pendant supports, 

  similar to chandeliers, either painted with biblical scenes and mounted on 

  vertical surfaces 

- have low thermal inertia and are easy to adjust; 

- doesn't heat the air and doesn't create internal turbulence; 

- ensures a felt temperature with approx. 2
o
C higher than the air temperature,

maintaining a fresh and comfortable atmosphere. 

Under imposed conditions for reducing the consumption of primary resources and 

effect of greenhouse emissions, in any variant of heating systems modernization, it remains 

as a recommended solution for the production of thermal and electrical energy by 

capitalizing on alternative forms of energy, easily accessible, solar and geothermal energy. 

To confirm the result, the outclassing method - ELECTRE I is still applied. 

Using the indicators from the weighted performance matrix, are drawn up the 

matrices of concordance indices respectively discordance, for pairs of alternatives (Aim, 

Air). 

Concordance indices (c) are calculated with the relation: 

(4)     

where the sum of the second term is made only for the weighting values of variant 

(A)im, where the utilities (wij) are higher than the correspondent (wij) values in variant 

(A)ir. 

For discordance indices (d), is using the values specified in relation: 

 (5)     

In this way, the concordance matrix (Table 7) and the discordance matrix (Table 8) 

result:  

Table 7. Concordance matrix   Table 8. Discordance matrix 

A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 

A1 - 0,50 0,72 0,50 0,75 A1 - 0,08 0,01 0,13 0,19 

A2 0,53 - 0,52 0,50 0,75 A2 0,04 - 0,04 0,05 0,20 

A3 0,48 0,48 - 0,48 0,75 A3 0,07 0,15 - 0,20 0,18 

A4 0,53 0,75 0,52 - 0,75 A4 0,04 0,01 0,04 - 0,20 

A5 0,25 0,45 0,27 0,45 - A5 0,21 0,28 0,14 0,34 - 

In order to combine the two sets of indices, the threshold values of the indices of 

concordance (c*) and discordance (d*) in the relationship shall be adopted: 
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(6)  

with relatively high values for (c*) and correspondingly low for (d*). 

An option/alternative outperform another option if the related concordance index is 

above the threshold value (c*) and the discordance index below the discordance threshold 

value (d*). 

The outclassing relation shall be expressed in the form of: 

(7)     

Adopting for the values of the thresholds c*=0.75 and d*=0.25, it is clear from the 

analysis of the two matrixes that the solution (4) – heating with combustible gases with 

infrared radiants – dominates all other variants (Fig. 1). 

Fig. 1 

It should be noted, however, that the solution requires the existence of an adequate 

ventilation system for eliminating the combustion gases emitted inside. 

By changing the thresholds to c*=0.52 and d*=0.48, the solution (2) is the dominant 

solution on variants 1, 3 and 5 (Fig. 2). 

Fig. 2 

Lowering the concordance threshold to c*=0.50 and d*=0.50, it follows that variant 

1 outperforms variants 3 and 5 (Fig. 3). 

Fig. 3 

The results obtained by applying the method of outclassing – ELECTRE I, 

confirm the classification obtained by the method of analytical hierarchy. 

Another option of outclassing imposes the following condition: 

(A)imS(A)ir if: 
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(8)     

Based on the relation (8), the exclusion grid is drawn up, in which it’ll be noted with: 

(9)     

Table 9. Outclassing grid 

A1 A2 A3 A4 A5 ∑ 

A1 - 0 1 0 0 1 

A2 1 - 1  0 1 3 

A3 0 0 - 0 1 1 

A4 1 1 1 - 1 4 

A5 0 0 0 0 - 0 

The optimal solution corresponds to the maximum value of the sum of the 

outclassing indicators and in this variant the infrared heating solution according to the 

graphic in Fig. 4 results dominant. 

Fig. 4 

3.Conclusions
Besides the partial conclusions recorded above, it is important to note that the low-

temperature radiation heating solution – flooring, frequently practiced in buildings built after the 

1990s, does not meet the requirements imposed by the constructive-functional peculiarities of this 

type of building, and in addition to the relatively high costs has the disadvantage of high thermal 

inertia. 

Taking into account the advantages and disadvantages of possible technical solutions and the 

objective results achieved by multi-criterial analysis, we consider that in the sequence of the 

resulting ranking, hot air heating is an advisable solution. 

At the same time, it should be noted that in energy efficiency improvement projects in 

general, and especially for heritage buildings, using alternative forms of energy is a priority 

direction. 
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NOTES ABOUT BF SLUDGE FROM GALATI PLANT AS A POTENTIAL USE 

AS FILLER IN ASPHALT MIXTURE COMPOSITION 
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Abstract: The purpose of the research carried out is to develop a new perspective on a 

material resulting from steelworks. Currently, the blast furnace sludge from Galati is 

used as granular material in road construction generally at foundation layer. The bf 

sludge has the chemical and mechanical potential to be used as filler in bituminous 

mixture, as a result of its particular composition, wich does not interact with bitumen 

and it has the ability to be crushed in particle fractions. The main constituents of the bf 

sludge are different oxides, as calcium, aluminium, iron, magnesium, manganese 

oxides, sulphide. The raw material is homogenous, with no impurities and it is not toxic 

for the environment. The characetristics of the filler sample was annalised and its 

results is compared with standard specifications. The bf sludge was ground into very 

fine granules, under 2 mm, and then tested in laboratory in standard conditions. 

Key words:bf sludge, artificial aggregate, bituminous mixture, filler, sample. 

1. Introduction

The bf sludge has the ability to be used as construction material in Romania, 

considering the specifications of Directive 89/106/EEC on the harmonisation of the laws, 

technical regulations and administrative specifications of the Member States relating to 

products for constructions, the considerations of Ordinance 20/18.08.2010 on the 

establishment of measures for the uniform application of EU legislation harmonising the 

conditions for the marketing of products, as well as the specifications of HG 622/2004 with 

amendments and subsequent additions on the establishment of the conditions for placing 

construction products on the market. BF sludge is produced in the Liberty Galati plant and 

meets the characteristics of building materials according to specifications of SR EN 

13043:2002/AC:2004. BF sludge is an artificial aggregate that can replace natural aggregates 

in the process of obtaining raw materials for construction industry. It is very commonly found 

at foundation works of various infrastructure works. As for the source of provenance, the bf 

sludge is obtained in the metallurgical industry, at the SC Liberty Galati steel plant, located in 

southeastern Romania, in the city of Galati. The product obtained is temporarily stored; in the 

context of the current environmental issues, the need to capitalize this material, considered a 

waste, led to a much closer analysis of the physico-chemical properties of teh bf sludge in 

terms of the standards mentioned above, studying the ability to use this material as well as the 
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domaain in which it can be used. Currently, the bf sldge storage dump of the plant is located 

in Galati municipality, on its own storage platform. SC Liberty Galati exploits the bf sludge, 

performing the processes of extraction, selection of sludge from storage dump, loading in 

crushing and sorting plants, crushing and sorting in different size fractions, storage of the 

materials of different size fractions obtained until revaluation. The crushed stone material is 

used mainly as granular raw material, as components of different material used in 

construction. Favorable effects of the use of bf sludge as building material includes reducing 

or even removing the dimensions of the storage dump, conservation of natural resources by 

limiting their use in industry (natural aggregates from quarries) and by redesigning the 

materials commonly used in construction works infrastructure, inclusion in the waste 

management plans of the sludge new methods for revaluation. So far, the ability to use bf 

sludge as filler has not been investigated in research of asphalt mixes formulas for bituminous 

layers. 

2. The characteristics of the bf sludge obtained at SC Liberty Galati

The characteristics of the bf sludge obtained at SC Liberty Galati, from which it is 

desired the processing and obtaining of filler in the laboratory are stated in the certificate for 

factory production control, this being elaborated on different sorts. As raw material for 

obtaining filler it was used artificial aggregate sort 0/4 mm, wich was obtained from blast 

furnace sludge, crushed and sorted; the raw material is suitable for use in obtaining 

bituminous mixtures used in the construction of roads, airports and other traffic areas, in 

accordance with the provisions of SR EN 13043: 2002 / AC: 2004, as it is stated in the 

certificate for factory production control. In this sense, on the aggregate of origin, laboratory 

tests were performed according to the current, and the values of the characteristics were 

determined by laboratory tests. Below are the characteristics of the sludge, relevant for 

demonstrating the ability to be used as a filler (not all the characteristics were determined on 

the 0/4 mm fraction). 

Table 1. Characteristics determined on blast furnace sludge 

Crt no Characteristic determined on 

furnace sludge 

Values of 

characteristics obtained 

from laboratory tests on 

furnace sludge 

1 Volumetric mass of bulk (for 

fraction 0/63 mm) 

1,51 Mg/mc 

2 Pre-dried volumetric mass for 

fraction 0,063 / 31,5  mm 

2,58 Mg/mc 

3 Freeze-thaw resistance 

- for fraction 4/8 mm 

- for fraction 8/16 mm 

- for fraction 16/31,5 mm 

- for fraction  31,5/63 mm 

2,6 %

1,9 %

0,7 % 

0,9 % 

4 Chemical composition 

- calcium oxide, CaO 

- silicon dioxide, SiO2 

- aluminum oxide, Al2O3 

- iron oxide, FeO 

- magnesium oxide, MgO 

- manganese oxide, MnO 

- sulfur in the form of sulfides, S 

34,0...46,0 % 

31,0 ... 39,0 % 

11,00 ... 21,00 % 

0,2 ...0,7 % 

≤ 8 % 

0,1… 1,9 % 

0,4…1,0 % 
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5 Chemical character (determination 

made by SC Liberty Galati supplier) 

the raw material is 

chemically inert, it is 

100% ecological, it has 

no negative impact on 

the environment 

6 Disintegration of granulated sludge 

from the furnace, made on the 0/63 

mm lot, cooled in air from the dump 

(determination made by the SC 

Liberty Galati supplier) 

after immersion in 

water, no piece shows 

cracks or 

disintegrations 

Visually analyzing the raw material that will be processed in the laboratory by grinding 

as a filler, we declare the following characteristics found through visual observations: the raw 

material is homogeneous, with a compact granular appearance, crystalline, without any 

impurities of any kind (such as: earth bulbs, coal, clays, etc.). The granules have a polyhedral 

appearance, are crushed, and have different dimensions included in the 0/4 mm granulation. 

In order to use the filler in the preparation of asphalt mixtures, the conformity check with the 

requirements of the standard, through initial type tests, must be carried out. These initial tests 

will be the starting point for the control of the future output. In the following, according to SR 

EN 13043, chapter 5, "Characteristics of fillers", we can find out what are the characteristics 

imposed on the supplemental fillers used in the preparation of the asphalt mix. In this sense, 

to identify the characteristics on the filler obtained from the bf sludge, we will determine the 

followings. 

2.1. Characteristics regarding granulosity 

 

The granulosity of the filler added to the mixture improves the granulosity of the total 

mineral aggregate, in the way of reducing the volume of voids. Due to its fineness, the filler 

occupies part of the holes of the aggregates (fine, medium, and large), contributing to the 

creation of a more compact and more resistant mineral skeleton. The filler added to the 

asphalt, besides the granulometric role, also has the role of increasing the compaction of the 

mixture of natural aggregates, therefore an optimum granulation will be finally reflected in 

the degree of compaction of the mixture. The granulosity is determined by gravimetric sifting 

through sieves, initially determining the fraction left on the sieves, after which were 

calculated the passes through those certain sieves, after which those passes were converted to 

percentages of the total analyzed content. According to the tests carried out in the laboratory, 

the following values were obtained. 

Table 2. Granulosity of blast furnace sludge filer sample 

Crt no Sieve dimension, in mm Results, in % 

1 Passing through sieve of 2 mm 100 

2 Passing through sieve of  0,125 mm 87,9 

3 Passing through sieve of 0,063 mm 76,3 

2.2. Harmful fine particles (test using methylene blue) 

 

The defect that can appear in the bituminous road layers due to the presence of 

impurities or water in the mineral aggregates, is the surface with pits; they represent holes 

with a diameter of about 20 mm, on small thicknesses or that can even extend all the thickness 

of the layer. Pits occurs either due to impurities in aggregates, or the presence of soft or 

altered rocks in the preparation of the asphal mixture, or because of the presence of water in 

mineral aggregates. The laboratory tests were performed on the filler, which revealed the 

content of harmful fine particles as well as the moisture of the filler. According to the SR EN 
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13043 and AND 605 norms, the following limits were imposed as: for harmful fine particles: 

methylene blue value vbf 10 g / kg (category ≤ 10); humidity: max 1%. 

Table 3. Methylene blue test 

Crt no Sieve dimension, in mm Results, in % 

1 Methylene blue test (on 0/2 mm 

fraction) 

0,4 

2.3. Water content. 

 

The moisture of the mineral aggregates plays an important role in the final mixing, 

because a water content can lead to the formation of clods, to the uncomplete coating of the 

granules respectively to the formation of pits in the wear layer. Such a mixture put in place 

favors the infiltration of water into the layer. The humidity was determined by drying in the 

ventilated oven. 

In this phase of analysis of the filler in the laboratory, due to the possibility of drying 

the material up to the constant mass, it is considered that the humidity is 0%, subject to the 

fact that it will be taken into account that when preparing the mixture, the humidity of the 

filler should not be less than 1% . 

2.4. Pre-dried volumetric mass. 

 

Pre-dried volumetric mass is a characteristic of the granular material that serves to 

further determine the actual volumetric mass of the asphalt mixture. Also, this speads over 

other characteristics of the asphalt mixture in which the filler is used, and which will be 

analyzed later, determinations that are: the volume of voids in the mineral structure, the 

volume of voinds in the asphalst mixture, the volume of voids filled with bitumen. Due to the 

influence on the pre-dried volumetric mass of the future mixture and implicitly of the volume 

of voids, this will be reflected in the degree of compaction, in the behavior of the mixture in 

the layer under the action of traffic. 

Table 4. Pre-dried volumetric mass 

Crt no Characteristics determined Results, in Mg/cm
3 

1 Pre-dried volumetric mass 2,589 

2.5.The porosity of the filler. 

 

The porosity of the filler has a great influence on the asphalt mixing behavior. Due to 

the micropores in the composition of the filler granules, they can have a reduced hardness, 

which is expressed by the high porosity. The high porosity filler can change the bitumen 

properties. The high porosity of the filler is mainly given by the content of impurities in the 

form of clay (determined by the methylene blue value method) as well as the compounds 

Fe2O3 and Al2O3. 

Table 5. Relevant compounds for porosity 

Crt no Characteristics determined Results
 

1 Clay content (methylene 

blue test method), VBF 

0,4  grams of 

methylene blue solution / 

kg of fraction 0/0,2 mm 

2 Content of  Fe2O3  

compounds 

0,2 ...0,7 % 

3 Content of  Al2O3 

compounds 

11,00 ... 21,00 % 
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2.6.Water solubility. 

For the determination, a filler sample was prepared, with a mass of 25 grams, after 

which it was dried to a constant mass at 110 degree Celsius. The test samples were placed in 

two 500 ml Erlenmeyer glasses, weighed together with the contents and their weigh was 

recorded. The mass of the dry filler from each glass resulted from the difference. In each glass 

a quantity of water equal to half the mass of the test tube was added. The coated specimens 

were stirred continuously to avoid sedimentation for 24 h. After the time expired, the liquid 

was filtered from above, leaving the residue in the glasses. The residue left in both the glass, 

the funnel and the filter paper was dried and cooled to room temperature and then weighed 

again. 

Table 6. Water solubility 

Crt no Characteristics determined Results, in %
 

1 Water solubility 0,6 

2.7. The specific surface of the filler by Blain test. 

 

The specific surface of the filler represents the total surface of the filler particles 

contained in its mass unit. The surface of the filler always contains cracks, pores, bumps of 

microscopic dimensions. The granules are porous, the pores being both on the surface and 

closed, labyrinthine, connected between them. The closed porosity does not contribute to the 

adsorption phenomenon in the filler-binder mixture, while the open porosity, specially the one 

with dimensions up to 100 μ, represents a relatively large surface compared to the total 

surface of the granule, which will influence the bitumen absorption phenomenon at the top of 

the filler granules. Due to the phenomena that appear at the filer- bitum interface, the 

knowledge of the specific surface of the filer constitutes an appreciation of its quality. The 

larger its specific surface, the more the influence of the structure of the filler on the bitumen is 

manifested. In the asphalt mixture, the influence of the specific surface correlated with the 

fineness of the filler granules can be negative, because, the very fine granules can lead to 

particle agglomerations in the mixture. These agglomerations have the effect of reducing the 

compactness of the asphalt mixture. In practice, these effects have been found predominantly 

in the asphalt mixtures used in the wear layer, especially at the high dosage of filler of the 

mineral mixture, between 7 ... 12%. The other granular materials in the composition of the 

asphalt mixture have very little influence regarding the specific surface, the predominant 

being this characteristic of the filler.  

On the analyzed sample, the specific surface was determined by Blaine test, determining 

the fineness. 

Table 7. Finess 

Crt no Characteristics determined Results, in cm
2
/g 

1 Finess (Blaine method) 5086 

2.8. Emissions of radioactive substances. 

The material is chemically inert, 100% ecological, does not have a negative impact on 

the environment. 

 

 

Conclusion 

As it results from the tests carried out and from the theoretical considerations described 

in this chapter, the filler plays an important role in the construction of asphalt mixtures. The 

fineness properties and the inert character of the filler highlight the process of inertial 

interaction in the mixture. This is why it is important to establish the characteristics of the 

filler before placing it in the mixture, in order not to compromise the quality of the mixture 
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made. We can conclude after this study, the role that the filler has in mixtures and the effect 

of its characteristics on the prepared mixture, as follows: it leads to the improvement of the 

granulosity of the mineral mixture, it leads to the delay of the aging phenomenon of the 

bitumen, it leads to the increase of the stability of the asphalt mixture and to the decrease of 

the deformation, it improves the adhesive of the binder, the porosity of the filler influences the 

binder dosage and the mixing behavior. If necessary, in order to decrease the porosity of the 

filler, it is possible to use activating substances in its grinding process (in production), the 

porosity of the particles is affected by their shape; the particle shape also influences the 

adhesive bonding to the granule surface.  

The possibility of using a material from the metallurgical industry, material that is 

currently stored in dumps in the SC Liberty Galati space, will offer future advantages such as: 

the guarantee of the elimination of these deposits, introduction in the life cycle of some 

products from warehouses, avoiding environmental problems and including penalties for 

deposits. By usind the steel waste obtained from the steelworks, favorable results can be 

obtained both in terms of economic development as well as the valorization of a material 

that,if is  not being used, is treated as waste. Currently, there is a tendency to exploit bf sludge 

waste, due to its ability to be used as an artificial aggregate in the construction industry, bf 

sludge being processed (crushed and sorted) in different dimensions and used as granular 

material especially in foundations.  

For the bf sludge filler producer, the possibility of using this material as a raw material 

gives it the opportunity to: partially substitute the fuels used to support the raw material (stone 

quarrying), to be actively involved in the procedures for the protection of the environment. 

For the society, the possibility of using the granulated sludge will bring benefits amount: 

conservation of natural resources (quarry rock, the most commonly used rock in Romania in 

the production of filler), reducing the impact on the environment, by removing the dumps 

from the deposits, avoiding overcrowding of the material in deposits. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ENERGY AND LIGHT 

PERFORMANCE OF DIFFERENT GLASS SYSTEMS 
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Energy consumption for heating / cooling residential and office buildings type nZEB is 

closely related to the building envelope (opaque and glazed). One of the measures to 

increase the energy performance of such buildings is to increase the performance of the 

tire (hyper-insulation of opaque surfaces, increase the glazed surfaces on south-facing 

facades for optimal use of incident energy and improve the energy performance of glazed 

surfaces). The type of glazing and their technical and energy characteristics determine the 

amount of light and heat transmitted from outside to inside or vice versa (for example, the 

overall light transmission coefficient affects the value of the natural light coefficient (KEO) 

of rooms). In the last two decades, the technologies for the realization of glazed systems 

(windows, shading systems, frames, control systems) have developed essentially: the 

windows with Low-e coatings have appeared (effective for the cold season but real solar 

traps on during the hot season), thermochromic, electrochromic, dynamically adaptive 

bottles, with favourable behaviour for heat or energy transmission. In order to identify the 

most suitable glazed systems that can be integrated in nZEB type buildings, the authors 

studied, for different conceptual models, the dynamic behaviour of glazed systems, 

respectively energy and light performance with the help of specialized software WINDOW 

7.5. The paper presents some results from these studies in order to demonstrate the 

possibility of transforming glazed surfaces into energy-efficient tire elements. 

Key words: glazed systems, energy performance and bright windows, transmitted 

luminous / solar flux/factor, shading factor, relative heat input 

1. Introduction

The modern development of the construction industry is largely related to the 

requirements for increasing the energy efficiency of buildings, while ensuring the optimal 

conditions of comfort and economic feasibility of the project. Recently, there have been 

substantial changes in the share of glazed areas in the general balance of buildings [2]. The 

influence of glass on energy consumption has been examined by several authors [1,6,8]. 
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The possibility of reducing energy consumption by exploiting the appropriate configuration of 

windows, materials used, orientation, dimensions, shading systems is exploited [7]. 

Windows are the key elements of a building because they can affect all parameters of 

interior comfort: visual, thermal, acoustic and air quality. The specific features of the 

coefficient of thermal conductivity and light transmission of glass significantly influence 

the energy consumption in the building. 

Lately, the electricity consumption of the artificial lighting, ventilation, heating and air 

conditioning system is becoming more and more dependent on the glazed system. The use of 

modern windows with increased heat transfer resistance can significantly reduce the heat loss 

of a building [10 - 12]. Such windows use glass with low emission coatings, which may have a 

low value of light transmission [10]. Therefore, when using low-emission glass windows 

instead of traditional ones, in order to maintain the level of natural lighting, it is necessary to 

increase the window surfaces, which in turn leads to a certain increase in energy loss. heat of 

the building. Therefore, it seems appropriate to analyze the energy and light performance of 

different glazed systems for an overall assessment of windows. 

2. Methodology

The thermal performances of the windows are characterized by the total transmittance 

of solar energy, the incident solar radiant flux; the secondary inward heat transfer factor; 

thermal transmittance coefficient - U; total solar energy transmission factor - SHGC; fraction 

of transmitted ultraviolet radiation - UV; light transmittance coefficient - TL; shading 

coefficients - SC; transmission, absorption and refraction energy factors: TE, RE, AE and 

other characteristics specified in [3,9].To characterize glazing, the principal parameters are 

”τv” and ”g” the other parameters are optional to provide additional information. The total 

solar energy transmittance g (SHGC) is calculated as the sum of the solar direct 

transmittance ”τe” and the secondary heat transfer factor qi of the glazing towards the inside 

the latter resulting from heat transfer by convection and longwave IR-radiation of that part of 

the incident solar radiation which has been absorbed by the glazing: 

(2.1)  

Fig. 1. The basic properties of glazed systems that influence the solar factor 

The incident solar radiant flux ϕe is divided into the following three parts: 

• the transmitted part, τe ϕe, where τe - is the solar direct transmittance;

• the reflected part, ρe ϕe, where ρe - is the solar direct reflectance;

• the absorbed part, αe ϕe, where αe - is the solar direct absorptance.

       The relation between the three characteristics is: 

(2.2)  
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Transmission, reflexive and energy absorption factors - are the ratios between 

transmitted, reflected or absorbed energy flows and the incident energy flow. 

The solar direct transmittance of the glazing is calculated using the following formula:  

(2.3)  

where: 

Sλ - is the relative spectral distribution of the solar radiation; 

τ(λ) - is the spectral transmittance of the glazing; 

Δλ - is the wavelength interval. 

The solar direct reflectance of the glazing ρe is calculated using the following 

formula:  

(2.4)  

where: 

 Sλ - is the relative spectral distribution of the solar radiation; 

 ρ(λ) - is the spectral reflectance of the glazing; 

Δλ - is the wavelength interval. 

Transmission and light reflection factors - are the ratios between the transmitted 

and reflected light fluxes and the incident light flux. 

The light transmittance τv of the glazing is calculated using the following formula: 

(2.5)  

where: 

Dλ - is the relative spectral distribution of illuminant D65 [4]; 

τ(λ) - is the spectral transmittance of the glazing; 

V(λ) - is the spectral luminous efficiency for photopic vision defining the standard observer 

for photometry [4]; 

Δλ - is the wavelength interval. 

The light reflectance ρv of the glazing is calculated using the following formula: 

(2.6)  

Each glazing absorbs, transmits and reflects a part of the received solar radiation, 

depending on the glass material (respectively conductivity, glass emissivity, absorbance, 

reflectance), the angle of incidence of the solar radiation, the gas layer between the 

windows (gas type and dimensions blade), configuration (2/3/4 windows), .... optical and 

energy data of the window (which differs from case to case). 

In this paper, the light and thermal performances of several glass structures were 

analysed (see table 1), for the climate in the Republic of Moldova with the same geometric 

shape and the same type of PVC frame. The energetic and optical characteristics of the 

glazing were determined using the specialized simulation software WINDOW 7.5. This 
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software contains: databases for the optical and energy characteristics of all approved 

windows in the world (including active / intelligent ones); carpentry databases; shading 

systems databases; databases of gas layers between windows. 

Fig. 2. Image from WINDOW 7.5 software for triple glazing with low-e exterior coating, 2 

clear windows and air blades 

Table 1. The structure and performance of the analysed windows 

V
ar

ia
n
t 

Name 
Structure (screen image extracted 

from Window 7.5) 

Ug 

W/m2 K 
SC 

SHG

C (g) 

RH

G 
Tviz 

V1 Double clear glass 

with air blade 

2,73 0,877 0,763 576 0,814 

V2 Double clear glass 

with 5% air and 

95% argon blade 

2,735 0,878 0,764 575 0,814 

V3 Double clear glass 

with air blade and 

shading system 

with external VB 

1,915 N/A N/A N/A 0,369 

V4 Clear triple 

glazing with air 

blades 

1,969 0,787 0,685 512 0,742 

V5 Triple glass with 

low-e exterior layer, 

2 clear windows 

and air blades 

1,264 0,439 0,382 287 0,650 

V6 Triple glass with 

2 clear air blades 

and low-e interior 

coating 

1,272 0,541 0,471 351 0,651 

V7 Triple glass with 

air blades 

thermochromic 

layer 1-24 

exterior and two 

windows 

1,0509 0,196 0,171 136 0,016 

Notes: Ug - global thermal transmittance of the glazed system, in [W / (m2⋅K)]; SC - shading coefficient; SHGC - the 

total solar energy transmission factor; TV - visible solar transmittance; RHG - is the relative heat gain / input, W / m2. 

Solar properties play a significant role in the selection of glass, especially for glazed 
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systems located on facades with high sun exposure. It becomes less significant in situations 

where direct sunlight is not a major factor (for example, windows completely shaded by 

overloads). The SHGC coefficient - also called g value or solar factor, is the factor of 

transmission of total solar energy through a glass system or it expresses the share of solar 

energy that is transmitted by the element inside a building. When solar radiation intercepts an 

element, part of the incident energy is reflected back directly, part is transmitted and part is 

absorbed by the element itself. The ideal "g" value for a window pane should be high enough 

to allow heat gain in winter, thus reducing heating requirements, but at the same time low 

enough to avoid overheating in summer. 

The shading coefficient (SC) is a measure of the thermal performance of a glass unit 

(panel or window) in a building and is defined as the ratio of the flux of solar radiation 

passing through a given glass unit to the wavelength, between 300 and 2500 nm (2.5 μm), at 

the flow of solar energy passing through the 3 mm thick glass. It is an indicator of how well 

the glass is thermally insulated (shading the inside) when there is direct sunlight on the panel 

or window. The shading coefficient depends on the color of the glass and the degree of 

reflectivity. It also depends on the type of reflective metal oxides for the case of reflective 

glass. Reflective and / or low emission spray coated glass tends to have lower SC compared 

to the same reflective glass and / or pyrolytically coated low emissivity. The value can be 

between 1.00 and 0.00, but usually between 0.98 ~ 0.10. The lower the SC value, the lower 

the solar heat transmitted through the glass and the higher the shading capacity. 

The relative heat input, RHG is given by the combined effect of the shading 

coefficient (SC) and the heat transfer coefficient / U /. It describes how much energy enters 

a building through windows as a result of solar radiation. The lower the value of the 

relative heat input, the more efficiently the glass limits the heat gain. 

The choice of a window is most often made according to the value of its reduced resistance 

to heat transfer indicated in the certificate of conformity for this window. The value of the global 

thermal transmittance coefficient of the glazed system U is determined according to SR EN 673. 

Solar transmittance in the visible spectrum Tviz, also called visible light transmission 

- is an optical property that indicates the amount of visible light transmitted through the 

glass. It affects the energy consumption of the building by providing natural light which 

creates the opportunity to reduce the electric lighting and its associated cooling loads. 

For buildings where the human presence is continuous, special attention is paid to natural 

light indicators. The total light transmission coefficient affects the value of the natural light 

coefficient (KEO) of the rooms. The evaluation of the efficiency of the natural lighting should 

determine according to the hygienic-sanitary requirements to the natural lighting coefficient, 

whose value also depends on the transmission of light through the glass [5]. 

3. Experimental results

The comparative analysis of the energy performances of the different glazed systems 

was performed based on the simulation of their structure and configuration and of the 

behaviour in standard climatic conditions. For the analysis, a standard climatic 

environment was considered, which took into account the climatic data for the summer 

period (respectively the NFRC 100-2010-summer standard). 

The annual optical graphs show the values calculated for each hour of the year and are 

then plotted over the course of a year for different optical properties, latitude, window 

orientation, and window tilt. In this case, the location of the windows on the East orientation was 

selected, with the geographical coordinates: latitude: 48 °; longitude: 29°; azimuth: 90 °; altitude: 

42.5 m; window tilt angle: 90 °. Table 2 delays the graphical presentation of the light 

transmission and reflection factors as well as of the energy transmission and reflection factors, on 

the front façade of the glazed system (exterior part) as well as on the back façade (interior part). 
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Table 1. Graphical representation of light transmission and reflection factors 

and energy in the visible spectrum. 
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Table 1. - Continuation 
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Table 1. - Continuation 
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The optical properties of the glazed system assembly are varied and depend on: 
• glass structure:

• how the glass is coupled - this phenomenon is clearly visible when comparing the V5 and V6 variants.

These windows have the same structure but vary the location of the low-e layer; 

• the triple clear glass V4 has a superior energy performance compared to the double clear V1, this type of

glass reflects the light and thermal solar radiation more than the V1 glass, both on the front and on the back; 

• double glazing with clear glass V1 transmits an important part of the solar radiation from the visible

spectrum and thermal radiation, both through the front and back, which leads to the risk of blindness; 

• the use of the Venetian blind V3 shading system reduces the light flux transmitted and reflected at

the front facade; 

• V6 becomes a real solar trap in summer, which requires a summer shading system;

• At V7, V3, V5 the transmittance of ultraviolet radiation is very low: risk of bacterial infection of

the indoor air. 

Conclusion 

The increase in the thermal characteristics of translucent structures is mainly due to passive 

measures: the increase in the number of chambers in a glass unit and the number of bottles with a 

selective coating, the use of more efficient inert gases, the increase in the thickness of frame 

profiles, etc. However, the approach of increasing the heat transfer resistance of translucent 

structures is in most cases economically inefficient. When choosing the optimal type of glazing, 

for surfaces exposed to significant irradiation, windows with a low solar factor and, if possible, a 

low absorption coefficient should be chosen. A system with a high "g" value should be chosen 

for the colder climate and for small glass surfaces. For warmer climatic conditions and larger 

areas, a system with a low "g" value will be chosen. 
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Abstract: A study was conducted to evaluate the reduction of compressive strength at 
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admixture and two types of aggregate – siliceous (fine aggregate) and calcareous 

(coarse aggregate). Besides, the effect of dispersed reinforcement with polymer fibres 

was studied, as they were used in two quantities - recommended and double. Based on 

observation, physical, thermal and mechanical tests, it was found that the decrease in 

the amount of water leads to a significantly smaller reduction of compressive strength 

than used in the structural fire design (Eurocode 2). This reduction is more significant 

when dispersed reinforcement of polymer fibres is used in the recommended dosage for 

plastic shrinkage reduction of ordinary concrete. 

 

Key words: Portland cement-based concrete, fibre reinforced concrete, high-

temperature testing, siliceous and calcareous aggregates, reduction factor of the 

compressive strength. 

 

 

1. Въведение 

Свойствата на бетоните при повишени температури зависят от състава и 

характеристиките компонентите на бетона, скоростта на нагряване и др. [1] Проведени 

са многобройни анализи на различни видове бетони, като основният акцент е върху 

бетоните, използвани за изграждане на строителните конструкции [2, 3]. При 

проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар се използват коефициенти за 

редуциране якостта на натиск на обикновен бетон, който в стандарта се подразбира 

като бетон с плътност 2000-2600 kg/m
3
 в изсушено (в сушилня) състояние [4]. Тази 

постановка не кореспондира със съвременното производство на бетонни смеси, 

характеризиращо се с повишени механични експлоатационни характеристики на 

втвърдените бетони, влагане на относително голямо количество минерални добавки, 

използване на високоефективни химични добавки и полимерни влакна (влагани 

основно за ограничаване на появата и разпространението на пукнатини от съсъхване в 

бетона) и разнообразие на влаганите добавъчни материали, вкл. рециклирани. 

Настоящето изследване си постави за цел да изучи характера на изменение на 

якостта на натиск при повишени температури на циментен бетон с много ниско 

водоциментово съотношение. 

 

2. Материали и методи 

 

2.1. Компоненти 

За изготвянето на бетона е използван пуцоланов цимент CEM IV/A (V) 42.5 N, 

производство на „Златна Панега Цимент“ АД, със специфична плътност 2930 kg/m
3
 

(максималната относителна грешка на измерваните плътности е 1,7 %) и насипна 

плътност в свободно насипно състояние – 1350 kg/m
3
. Ситовият анализ на кварцовия 

речен пясък, който бе използван като дребен добавъчен материал (ДМ), показа, че той е 

среднозърнест (модул на финост – 2,5; количество, преминало през сито с размер на 

отворите 0,5 mm – 53 wt%), с плътности: 2420 kg/m
3
 (специфична) и 1470 kg/m

3
 

(насипна плътност в свободно насипно състояние). Като едър ДМ е използван бял 

трошен камък фракция 4/8, получен при натрошаване на отпадъчен мрамор от 

производството на строителни продукти. Рециклираният мраморен трошен камък 

мрамор продълговати частици (съотношение между максималния и минималния размер 

– около 2), като неговата специфична плътност е 2700 kg/m
3
, а насипната плътност в 

свободно насипно състояние - 1580 kg/m
3
.  

Бетонът е изготвен с питейна вода. Като силноводонамаляваща 

(суперпластифицираща) химична добавка е използвана Cementol® Hiperplast 463, 
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производство на TKK Сърпеница, Словения. Тази добавка е на поликарбоксилатна 

основа, с плътност 1,06 kg/dm
3
, като препоръчителната доза на фирмата производител е 

0,4-0,8 % от масата на вложения цимент (за самоуплътняващ се бетон с 350-400 kg 

цимент за 1 m
3
 бетон). За изготвяне на пробните тела се прие количеството на 

добавката да е 0,6 % от масата на пуцолановия портландцимент. 

Влаганата дисперсна армировка е влакна PP Fiber M12, предоставени от Don 

Construction Products Ltd. Тези влакна са произведени от чист полипропилен и имат 

следните характеристики: плътност – 0,90 kg/dm
3
, дължина – 12 mm, температура на 

размекване – 150 °C, температура на топене – 160 °C, температура на възпламеняване – 

580 °C. Препоръчителната доза на фирмата производител е 0,6 kg за 1 m
3
 бетонна смес. 

 

2.2. Пробни тела 

Всички пробни тела бяха изготвени с бетон със следния състав за 1 m
3
 смес: 

цимент – 600 kg, вода – 180 l, дребен ДМ (речен кварцов пясък) – 440 kg, едър ДМ –

1060 kg, химична добавка – 3,6 l (водоциментно отношение – 0,3). В смесите са 

добавяни влакна в количества 0,6 kg и 1,2 kg. В табл. 1 са дадени означенията на 

изпитваните смеси, всички с обем 0,020 m
3
, и количествата на компонентите, 

използвани за тяхното приготвяне. 

 

Таблица 1. Означение и състав на изпитваните бетони 

 

състав, 

означение 

цимент вода дребен ДМ едър ДМ химична добавка влакна 

kg l kg kg cm
3
 g 

S0 12,0 3,6 8,8 21,2 72 0 

S1 12,0 3,6 8,8 21,2 72 12 

S2 12,0 3,6 8,8 21,2 72 24 

 

Процедурата на смесване на бетонните смеси е следната: първоначално се смесват 

изсушените до постоянна маса добавъчни материали. Отделно от тях за 1 min се 

смесват циментът, направната водата и добавката. Двете смеси се разбъркват съвместно 

за 3 min. При изготвянето на смеси с дисперсно армиране, влакната се добавят накрая, 

като смесите се хомогенизират в продължение на 5 min. Веднага след приготвянето на 

бетонните смеси са отлети кубични пробни тела, съгласно БДС EN 12390-2 [5], с 

размери 100×100×100 mm за всяка серия за извършване на изпитванията. 

 

2.3. Отлежаване и нагряване на пробните тела 

Пробните тела отлежават в кофражната форма в продължение на едно денонощие 

при температура 20 ± 5 °С, като се предпазват от удар, вибрации и изсушаване [5]. След 

декофрирането, те отлежават във вода с температура 20 ± 2 °С. На 28-ия ден те се 

изваждат от водата и се оставят за 24 часа в помещение, в което постоянно се поддържа 

температура 20 ± 2°С и относителна влажност 55 ± 5°%. 

Всички пробни тела, освен тези които ще бъдат изпитани на стайна температура, 

се подреждат внимателно в електрокамерна пещ ПЕК-45, производство на „Елпром 

Балчик“ с технически характеристики: мощност – 45°kW, скорост на нагряване ок. 

2°С/min и максимална температура – 1000 С. По време на нагряването се следи 

температурата в центъра на пробните тела чрез отчитане с термодвойки, бетонирани на 

5 cm дълбочина в кубчетата. Когато пещта достигне до необходимата температура, 

пробните тела се изваждат и с помощта на метален поднос се поставят в машината за 

изпитване на якост на натиск. 
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2.4. Методи на изпитване и изчисляване на характеристиките 

 

2.4.1. Плътност 

Плътността на всяко пробно тяло, D, е изчислено съгласно БДС EN 12390-7 [6], 

като се използват стойностите за неговите маса и обем по формулата: 

(1) 
m

D
V

 , 

където: m е масата на пробното тяло, определена преди неговото поставяне в 

електрокамерната пещ; V е обемът, определен по метода „изчисляване чрез измерените 

реални размери“ [6].  

Плътността на всеки състав е определена като средноаритметично от всички 

изготвени пробни тела. 

 

2.4.2. Якост на натиск 

Якостта на натиск на пробните тела е определена чрез хидравлична преса, 

осигуряваща изискванията на изпитването, описани в БДС EN 12390-3 [7]. Тъй като 

номиналният размер на кубчетата е 100 mm [8] и предвид начина на съхраняване на 

пробните тела, якостта на натиск е изчислена по формулата [9]: 

(2) 
c . ,f s

c

F
f K K

A
  

където: F е максималната сила, отчетена при натоварването на пробното тяло; Ас е 

площта на натиск на напречното сечение, изчислена по избраните размери на пробното 

тяло; Kf е корекционенният коефициент за влиянието на формата и размера на пробното 

тяло; Ks е корекционният коефициент, който отчита условията за съхранение на 

пробните тела. 

Якостта на натиск на всеки състав за всяка температура на нагряване е определена 

като средноаритметично от всички изготвени пробни тела, fc,T,av. На тази основа е 

определен коефициентът на редукция на якостта на натиск γT , който за всяка 

изследвана температура е изчисляван по формулата: 

(3) 
, ,

, 20,

c T av

T

c av

f

f
  , 

където: fc,20,av е средноаритметичната стойност на якостта на натиск на бетона, 

определена при стайна температура (20 °C); fc,T,av е средноаритметичната стойност на 

якостта на натиск на бетона, определена при температура T. 

 

2.4.3. Термичен анализ 

Термичният анализ, състоящ се динамична термогравиметрия (ТG) и 

диференциален термичен анализ (DTA) е проведен с STA PT1600 TG-DTA/DSC (STA 

Simultaneous Thermal Analysis), производство на LINSEIS Messgeräte GmbH, Германия. 

Изследвани са втвърденият цименто-пясъчен разтвор и едрият ДМ (рециклиран 

мраморен трошен камък), като след тяхното механично отделяне от ненагрят втвърден 

бетон те са смлени на прах до едрина на частиците под 0,5 mm. Параметрите, при които 

се провежда изпитването са: температурен интервал – 20-1000 С; скорост на нагряване 

– 10 С /min; стабилизирани корундови тигли Type S (Pt10%/Pt-Rh); статична въздушна 

газова среда. Количеството на използваните в изпитването образци е 21,5 mg (разтвор) 

и 21,7 mg (едър ДМ). 

 

2.4.4. Наблюдение на структурата  
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Структурата на съставите, нагрети до различна температура, е изследвана по два 

начина: наблюдение с невъоръжено око (макроструктура) и с помощта на оптичен 

микроскоп Bresser Junior DM400 Digital Microscope (микроструктура). Наблюдението е 

заснемано със стандартен DSLR фотоапарат, а микроскопските снимки са с увеличения 

×20, ×80 и ×350.  

 

3. Резултати и анализ 

Плътността на състав S0 е 2430 ± 10 kg/m
3
, на състав S1 – 2400 ± 20 kg/m

3
, а на 

състав S2 – 2330 ± 40 kg/m
3
, т.е. с увеличаване количеството на влаганите влакна 

плътността на бетона намалява. Тъй като едновременно с това се увеличава грешката 

на измерваните плътности, може да се твърди, че влагането на влакна води до 

затруднения в хомогенизирането на смесите, вероятно придружено с въвличане на 

въздух и негово запазване в структирата на бетоните. 

При нагряване полимерните влакна се стопяват (фиг. 1), което може да се 

установи в снимките на макроструктурата на състави, нагрети над 200°C (табл. 2). 
 

 а)  б) 
 

Фигура 1. Микроструктура на смеси с влакна, нагрети до 100°C 

(заснето с увеличение ×20): а) състав S1 (0,6 kg влакна в 1 m
3 

бетон); 

б) състав S2 (1,2 kg влакна в 1 m
3 
бетон) 

 

Термичният анализ на едър ДМ, показва декарбонизация при 808 °С и свързаната 

това загуба на маса от около 23%. Освен наличието на калцит (CaCO3, карбонат) в 

пробата присъстват и водосъдържащи минерали, за което свидетелства плавен ход на 

отделяне на вода до към 650 °С, свързан с дехидратационни процеси и масови загуби от 

порядъка на 5-6%.  

При нагряване на втвърден циментопясъчен разтвор, който е еднакъв за всички 

състави се наблюдават три температурни интервала на разлагане: 20-400 °С; 400-530 °С 

и 540-850 °С (фиг. 2). В тези температурни интервали образецът претърпява загуба на 

маса, съответно: 10,25%, 1,27% и 5,35%, т.е. общата масова загуба за целия период на 

нагряване е 18,49%.  
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Таблица 2. Макроструктура на изследваните бетони,  

нагрети до температури 100 °C, 200 °C, 500 °C и 700 °C 

 

Температура Серия S0 Серия S1 Серия S2 

100 C 

   

200 °C 

   

500 °C 

   

700 °C 

   
 

 

 
Фигура 2. Термичен анализ на втвърден циментопясъчен разтвор 
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На основата на сравнение на температурите на разлагане с литератури данни 

може да се предположи, че до 400 °С в пробата протича дехидратация, а над тази 

температура (около 460 °С, фиг. 2) – отделяне на структурно свързана вода, т.е. 

дехидроксилиране на калциевия хидроксид (Ca(OH)2, портландит). Над 540 °С се 

наблюдават два взаимно застъпващи се процеса: дехидроксилиране на структурно-

свързана вода от присъстващите калциево-силициеви хидросиликати (C-S-H гел) с 

1,50% масови загуби и декарбонизация на карбонатни фази с 3,85% масови загуби. 

 

Таблица 3. Определени якости на натиск и изчислени средноаритметични стойности и 

коефициентите на редукция за пробни тела, изпитани при различна температура 

 

Темпе-

ратура 
Пробно 

тяло 

S1 S2 S3 

fc,T fc,T,av γT fc,T fc,T,av γT fc,T fc,T,av γT 

°C N/mm
2
 N/mm

2
 - N/mm

2
 N/mm

2
 - N/mm

2
 N/mm

2
 - 

20 

1 56,4 

55,5 1,00 

55,5 

55,2 1,00 

54,5 

54,9 1,00 2 56,0 56,0 56,0 

3 54,2 54,2 54,2 

100 

1 51,6 

53,7 0,97 

54,0 

53,4 0,97 

56,8 

55,4 1,01 2 53,9 55,3 54,6 

3 55,7 50,7 54,8 

200 

1 49,7 

49,4 0,89 

56,4 

53,3 0,97 

51,0 

51,7 0,94 2 50,8 52,0 52,9 

3 47,5 51,6 51,2 

500 

1 45,1 

43,1 0,78 

52,9 

52,6 0,95 

50,6 

50,3 0,92 2 42,3 53,2 49,4 

3 42,1 51,8 50,8 

700 

1 40,6 

39,4 0,71 

52,8 

51,4 0,93 

47,6 

48,9 0,89 2 40,2 49,8 49,7 

3 37,4 51,5 49,3 

 

При определяне на якостта на натиск корекционните коефициенти, прилагани при 
изчисленията по формула (2) са Kf = 0,95 и Ks = 1 (табл. 3). Изменението на 
коефициентите на редукция на якостта на натиск, изчислени по формула (3) и нанесени 
в табл. 3, са графично представени на фиг. 3. 

На основата на представените резултати може да се твърди, че намаляването на 
якостта на натиск на изследвания бетон, отличаващ се с ниско водоциментно 
отношение, при повишени температури е не толкова значително както зададените като 
нормативни обикновени бетони със силициеви и варовикови ДМ (фиг. 3). Съставът S0 
(бетон без влагане на полимерни влакна) има по-голямо намаление на якостта на 
натиск при ниски температури, но над ок. 300 °С намалението не следва хода, описан в 
стандарта. Това вероятно се дължи на плътната структура на циментовия камък, която 
освен понижено съдържание на вода има коефициенти на термично разширение, 
близки до тези на добавъчните материали. 

Влагането на полимерни влакна освен, че променя начина на съпротивление и 
разрушение на бетона, значително намалява редукцията на якостта на бетоните при 
повишена температура. Това е особено характерно за дисперноармирания състав с 
оптимална доза на вложените влакна, при което има до 10 % намаление на якостта на 
натиск в сравнение с определената при нормална температура (20 °С). За сравнение 
табличните стойности за обикновени бетони със силициеви и варовикови ДМ са 
намаление със 70% и 57%, съответно (табл. 3.1 на [4]). 
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Фигура 3. Коефициенти на редукция на якостта на натиск,  

използвани в БДС EN 1992-1-2:2005 за обикновени бетони със силициеви и варовикови 

ДМ и за изпитваните състави (S), S1 и S2) 

 

При повишени температури състоянието на дисперсноармирания с полимерни 

влакна бетон с много ниско водоциментово съотношение е както следва: 

 до 100 °C полипропиленовите влакна се наблюдават (те не са се стопили) (табл. 

2). Тяхното влагане в препоръчителна доза незначително намалява плътността и 

якостта, но влагането им в по-големи количества води до въздуховъвличане, както 

и тяхното неравномерно разпределение (фиг. 1). Разрушаването на бетоните 

настъпва през едрия ДМ (табл. 2), което показва, че якостта на рециклирания 

мраморен трошен камък е лимитиращ за якостта на изследваните бетони. 

 при 200°C полипропиленовите влакна са се стопили (табл. 2). Пробите са напълно 

изсушени. По повърхността не се наблюдават откъртвания, което показва, че 

каналите на стопените влакна са предотвратили създаването на повишено 

налягане в порите на бетона. Якостта на натиск намалява, което се дължи на 

много плътната структура на бетоните, която не позволява нейното допълнително 

уплътняване, следствие увеличаване обемите на добавъчните материали.  

 при 500°C структурно свързаната вода напълно се е отделила. Едновременното 

намаляване обема на циментовия камък и увеличаване на обема на различните 

ДМ трябва да доведе до намаляване адхезията между тях, като индикация за тези 

процеси е намаляването на якостта на бетоните (фиг. 3). Но това не се установява 

при наблюденията на микро- и макроструктурата на дисперсно-армираните 

бетони.  

 при 700°C структурносвързаната вода на калциево-силициеви хидросиликати (C-

S-H гел) напълно се е отделила, което трябва да доведе до допълнително 

намаляване обема на циментовия камък. Кварцът от силициевия дребен ДМ 

(речен пясък) е увеличил скокообразно своя обем. Започнала е декарбонизация на 

карбонатни фази на циментовия камък, но калцитът на едрия ДМ не е променен. 

Тези процеси водят до намаляване якостта на изследваните състави. 

 

 

Изводи 
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Проведеното изследване на изменението на якостта на натиск на специален вид 

бетони, характеризиращ се с много ниско водоциментово съотношение, следствие 

повишаването на температурата показа, че намаляването на количеството вода, води до 

значително по-малко намаляване (редукция) на якостта на натиск, в сравнение с 

използваната при проектиране на конструкции срещу въздействия от пожар. Това 

намаляване е по-значително при влагане на дисперсна армировка от полимерни влакна 

в препоръчителните дози, които се използват за предотвратяване на съсъхването на 

обикновени бетони. 
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ЕКСПЛОАТАЦИОННА УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНИ 

ПОКРИТИЯ НАНЕСЕНИ ВЪРХУ ДЪРВЕСИНА ИЗЛОЖЕНА НА 

АТМОСФЕРНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
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RESISTANCE TO WEATHERING OF EXTERIOR WOOD PROTECTIVE-

DECORATIVE COATINGS  

 

Dimitar Angelski 

 

University of Forestry, Sofia 

 

 

Abstract: Wood is an organic, hygroscopic and anisotropic material with high values of 

mechanical properties at relatively low density. This makes wood an extremely suitable 

material for the manufacture of various structures, especially in furniture and 

construction. On the other hand, in outdoor, its hygroscopic and anisotropic properties 

require it to be protected from the negative effects of weathering, water, moisture, UV 

radiation and variable temperatures. Currently, there is an extremely rich variety of 

film protective coatings for wood. This rich variety of coatings requires knowledge of 

the properties and suitability of varnish systems in order to facilitate their film 

formation and use. The aim of the study is to determine the effectiveness of water-

dispersion varnish systems for the protection of wood surfaces exposed to external 

weathering. Based on the results, guidelines are formulated for effective protection of 

wooden structural elements exposed to UV radiation, moisture and variable 

temperatures. 

 

Key words: wood, water-dispersion varnish, protective coatings, weathering 

 

 

1. Въведение 

Дървесината е органичен, хигроскопичен и анизотропен материал с високи 

стойности на механичните показатели при сравнително ниска плътност. Това прави 

дървесината изключително подходящ материал за изработка на различни конструкции, 

най-вече в обзавеждането и строителството. От друга страна при експлоатация на 

открито хигроскопичността и  анизотропните й свойства налагат тя да бъде защитена от 

негативното въздействие на вода, влага, ултравиолетови (УВ) лъчения и променливи 

температури и др. Незащитените от външно атмосферно въздействие повърхнини 

обикновено водят до напукване на конструктивните елементи и „изветряне“ на 

дървесината. „Изветрянето“ на дървесината е главно повърхностно явление, като 
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сивият слой на „изветрената“ дървесина е с приблизителна дебелина 125 µm [1]. По-

голямата част от светлината (80–95%) се поглъща от лигнина на дървесината [2]. 

Лигнинът абсорбира светлина между 200 и 400 nm с пик на абсорбция при 280 nm [1]. 

Фото окисляването на лигнина води до образуването на жълто-кафеникави съединения, 

които са причина за тъмнокафявия цвят на дървесината при атмосферно въздействие. 

При последващо излагане на дървесната повърхност на дъжд лигнина се „отмива“ от 

целулозните влакна. Загубата на лигнин води до разхлабване на дървесните влакната и 

намаляване на хидрофобността на дървесината. Освен това влагата помага на 

радикалите, образувани от УВ радиацията, да се разпространяват по-дълбоко в 

дървесината. Видимата светлина има по-голямо проникване (200 μm) от УВ лъчите [1], 

но няма достатъчно енергия за образуване на радикали или разкъсване на химически 

връзки и съответно не е причина за „изветрянето“ на дървесината. Това означава че, 

радикалите образувани на повърхността от UV радиацията се пренасят навътре в 

дървесината посредством водата и обезцветяват дървесината. Както е известно 

хигроскопичността на дървесина, изразена посредством обемно й съсъхване и 

набъбване, води до появата на вътрешни напрежения. Вследствие на тях се появят 

малки пукнатини, които при продължително въздействие на външните климатични 

условия се разширяват. От друга страна въздействието на UV лъчите също води до 

увеличаване на пукнатините в дървесината вследствие разграждането на лигнина [3]. 

Дървесина изложена директно на слънчева радиация и с тъмен цвят на защитно-

декоративното покритие (ЗДП), може да достигне повърхностна температура до 70ºC. 

Обикновено, повечето стандартни покрития имат коефициент на разширение 4-5 пъти 

по-голям от този на дървесината. Вследствие на това, покритията изложени на висока 

температура се разширяват в различна степен от дървесната основа. С времето 

покритието губи еластичността си вследствие на действието на УВ лъчите. Това води 

до появяват на пукнатини, които влошават адхезията на защитния слой. Измененията 

на влажността на дървения материал предизвикват значителни напрежения, които 

разрушават дървесината и защитното покритие. Също така, влагата създава идеални 

условия за развитието на бактерии и гъби, които предизвикват постепенно 

обезцветяване и разлагане на дървения материал. Дъждът и градушката са други два 

фактора, водещи до намаляване качествата на дървесината. При мъгла възниква 

явлението “киселинен дъжд”, при което се получават високи концентрации на химични 

вещества, които атакуват покритието и го увреждат. Градушката предизвиква 

пукнатини в защитното покритие, през които проникват вода и спори на гъби, 

намаляват адхезията на покритието към дървесината. 

Защитно-декоративните покрития осигуряват желаните естетически свойства, но 

основното им предназначение е да защитават дървесината от влиянието на околната 

среда. Над 95% от ползваната в екстериора дървесина се защитава с лаково-

бояджийски продукти на органична и/или вододисперсна основа. От друга страна 

ползването на продукти с летливи органични съединения (ЛОС) все повече се 

разглежда като сериозен проблем за околната среда, безопасността и здравето на 

хората. Счита се, че те допринасят за изчерпване на озона в стратосферата (т. нар. 

дупка в озоновия слой), образуването на озон в тропосферата, причиняват смог и 

глобално затопляне чрез отделянето на CO2 [1]. 

Експлоатационна устойчивост на лако-бояджийските покрития зависи от много 

външни фактори, като околна среда, вида на конструкцията, подготовка на 

повърхността и начина на нанасяне и сушене. За това устойчивостта на защитно-

декоративните покрития към атмосферното въздействие е изключително важно 

свойство. На практика тя определя неговата трайност.  
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Понастоящем съществува изключително богато разнообразие от ЗДП за 

дървесина. То е израз на непрекъснатия стремеж за подобряване на естетичните и 

експлоатационните им свойства и на огромните възможности, които притежава лако-

бояджийската промишленост [4]. Обикновено екстериорните лакови системи за 

дървесина са съставени от свързващи вещества (полимерни вещества – алкидни, 

акрилни  и др.), пигменти (неразтворими неорганични или органични вещества, 

придаващи на покритието цвят и износоустойчивост), разтворители (вода или 

органични разтворители) и добавки (стабилизатори, диспергиращи агенти, състави за 

подобряване на филмообразуването, повърхностно активни вещества и др). Въпреки, че 

количествата на добавките в състава за покритията са сравнително ниски, влиянието им 

върху свойствата на покритието е значително. За защита срещу УВ лъчи се ползват 

устойчиви на светлина пигменти, които оцветяват дървесината и допълват действието 

на ултравиолетовите филтри. Те екранират ултравиолетовите лъчи и защитават 

дървесината от прякото им действие. Например железните оксиди осигуряват 

равномерното разпределение на пигментите и съответно равномерно оцветяване и 

плътно екраниране на УВ лъчите. Богато разнообразие от продукти и състави за защита 

на екстериорна дървесина налага да се познават свойствата на лаковите системи с оглед 

на по-лесното им формиране и ползване. У нас предимно се предлагат и ползват 

чуждестранни лако-бояджийски материали. Фирмите производители предлагат системи 

за външна употреба с експлоатационна устойчивост на покритията до 7 години. За 

съжаление повечето от търговците не дават информация, че тази стойност е условна и 

зависи преди всичко от специфичните условия на околната среда и експлоатация. На 

практика продуктите са тествани при атмосферни условия значително по различни от 

тези на територията на Република България. Освен това, България е разделена на 5 

климатични области с различени климатични влияния. В тази връзка целта на 

изследването е да се определи ефективността на вододисперсионни лакови системи за 

защита на дървесни повърхнини изложени на външно атмосферно влияние в 

характерна климатична област. 

 

2. Материали и метод на работа 

За определяне на експлоатационна устойчивост на ЗДП нанесени върху 

екстериорна дървесина е проведен пасивен експеримент. Експерименталната 

концепция е пробни тела с лакови покрития за екстериорна употреба да се 

позиционират в предбалкански климатичен район. Климатичните условия в тези 

райони се отличават с голямо разнообразие. По този начин защитно-декоративните 

покрития ще са подложени на значително климатично въздействие и климатични 

промени. За позициониране на пробните тела е избрано местоположение с надморска 

височина 574 m в северна България - област Ловеч, община Троян, село Терзийско. 

Климатът в този район се намира под силното и непосредствено въздействие на Стара 

планина. Средногодишната сума на валежите е 767 мм, а средната годишна 

температура в района е 9,8°С. Средната годишна абсолютно минимална температура е -

12,8°С, а средногодишната абсолютна максимална температура е 39,8°С. Средният 

брой на дните със снежна покривка е 42 [5].  

За експерименталната постановка са изработени пробни тела от обикновен смърч 

(Picea abies) с габаритни размери 19х90х600 mm и плътност 455±15 kg/m
3
. Смърчовата 

дървесина е със светъл цвят, чеповете й са с малки размери и съдържа сравнително 

малко количество смола. Измерената влажност на дървесината преди нанасяне на лак е 

8±2 %. Използваната лакова системи е пигментиран (цвят орех) вододисперсен акрилен 

лак за екстериорна употреба (EM1472-0030, Sherwin-Williams). Повърхнините са 
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лакирани посредством валцово нанасяне,  като количеството на нанесения лак е 

определяно по тегловен метод.  

За да се осигури гладкост на дървесните повърхнини, те са шлифовани двукратно 

с шкурки № Р120 и Р180. След което пробните тела са грундирани при разходна норма 

150 g/m
2 

с вододисперсен акрилен грунд. Грундираните повърхнини след атмосферно 

сушене (1h) са междинно шлифовани с шкурка № 280. След което лакирането е 

извършено при разхода норма 120 g/m
2
.  

За визуална оценка на лаковите покрития изложени на климатично въздействие е 

използвана представена в Таб. 1. система за бално оценяване [6].  

  

Таблица 1. Система за бално оценяване на лако-бояджийски покрития изложени на 

климатично въздействие (адаптирана по Van Acker et al., 1992) 

Бална оценка 

на ЗДП 

Характеристики на  разрушенията 

по покритието: 

Визуализация на 

разрушенията 

Без промяна –

„0“ 

няма промени спрямо състоянието му 

без климатично въздействие 

 

Малки  

изменения – „1“ 
повърхностни естетически промени  

 

Леки повреди, 

лесни за 

отстраняване –

„2“ 

- ограничени разрушения на 

покритието по дървесните съдове;  

- синьо оцветяване;  

- повреди с площ <10%.  
Умерено 

изразено 

повърхностно 

увреждане на 

покритието - 

„3“ 

- линейно изразени промени с 

наличие на малки петна; 

- плитки, тънки пукнатини в 

покритието и/или дървесината; 

- синьо оцветяване; 

- повреди с площ 10-30%    
Значителни 

повърхностни 

повреди - 

„4“ 

- лющене, <50% от повърхността; 

- напукване на покритието и дърв.; 

- синьото оцветяване покрива 50-75% 

от повърхността.  

Цялостна 

повреда на  

покритието -  

„5“ 

- лющене,> 50% от повърхността; 

- изразено напукване на покритието и 

дървесината;  

- синьото оцветяване покрива > 75%  
 

 

Пробните тела са позиционирани вертикално към метална рамка посредством 

винтово съединение. По този начин се цели експерименталните условия да са 

максимално близки до експлоатационните. Спрямо географските посоки лицевите 

повърхнини на пробните тела са позиционирани и разделени в четири групи - „на 

изток“, „на юг“, „на запад“ и „на север“. Допълнителна серия пробни тела („на сянка“) 

са разположени така, че да не са изложени на директна слънчева светлина. Броят на 

опитните образци е определян така, че да се осигури 12-кратно повторение за всяка от 

5-те пробни серии. Пробните тела са подложени на климатично въздействие в периода 

от юни 2013 до юни 2020 г. 
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3. Експериментални резултати 

 В Таблица 2 са представени средни стойности и бални оценки на покрития 

нанесени върху смърч след 7 години атмосферно въздействие в предбалкански 

климатичен район. На фигури 1, 2, 3 и 4 са поместени снимки от характерни дефекти на 

покритията след продължително въздействие на околната среда.  

 

Таблица 2. Бална оценка на защитно-декоративни покрития (ЗДП) нанесени върху 

смърч след 7 години атмосферно въздействие в предбалкански климатичен район 

Разположение 

на пробните 

тела от смърч 

Количество 

нанесен 

грунд, g/m
2
 

Количество 

нанесен 

лак, g/m
2
 

Цвят на 

ЗДП 

Бална оценка на ЗДП,  

7 години след нанасяне  

„на изток“ 159 124 орех 5 

„на юг“ 146 129 орех 5 

„на запад“ 143 118 орех 5 

„на север“ 151 126 орех 3 

“на сянка” 154 122 орех 2 

 

 

 

 
Фиг. 1. Разрушения на ЗДП вследствие на комбинирано въздействие на климатични 

условия (УВ лъчи, вода, влага, температура) 

 

Директното облъчване с УВ лъчи води до значителни разрушения в ЗДП, още 

след 3-та година от въздействието на околната среда. Въпреки, че разрушенията са 

вследствие на комбинирано въздействие на слънчева радиация, променливи 

температури, вода и влага, най-силно влияние оказва УВ лъчението (Фиг. 1).  

 

 

 

 
Фиг. 2. Разрушения в ЗДП вследствие въздействието на вода и влага 

 

Вследствие на проникването на вода под покритието, то се „отлепва“ от 

дървесината и цвета на покритието се изменя (Фиг. 2). Това е особено ясно изразено в 

областта около винтове, тъй като при закрепване на пробните тела те са нарушили 

непрекъснатостта на покритието. Основно вследствие на температурните разширения 

са се образували множество пукнатини в дървесината и покритието (Фиг. 3). 

Покритията изложени на външни атмосферни условия, но защитени от директна 

слънчева са със слабо забележими естетически промени (Фиг. 4). Това означава, че 

лаковите системи, могат да защитават дървесината за период от 7 години, но при 
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условие, че липсва директно въздействие на слънчевата радиация. Наличието на УВ 

филтри в лаковите системи, предпазват покритията от директната УВ радиация за 

сравнително кратък период от време (2-3 години). След напукване на покритието, то 

лесно се отстранява от дървесината вследствие комбинираното въздействие на УВ 

лъчите, водата и температурата. 

 

 

 

 
Фиг. 3. Разрушения в ЗДП вследствие съсъхването и набъбването на дървесината 

 

 

 

 
Фиг. 4. ЗДП със слабо забележими естетически промени 

 

Първите признаци за проблеми в покритието са намалена дебелина, повишена 

грапавост, пукнатини и загубата на блясък. В този случай, за възстановяване на 

защитните свойства на покритието е необходимо да се нанесе нов слой ЗДП. За целта 

увреденото покритие трябва да се почисти и шлифова с шкурка Р320. 

 

 

Изводи 

Въз основа на проведеният пасивен експеримент при споменатите по-горе 

материали и експериментални условия могат да се обобщят следните изводи: 

- Най-неблагоприятно е въздействието на УВ лъчите върху експлоатационна 

устойчивост на защитно-декоративни покрития нанесени върху дървесина изложена на 

атмосферни въздействия. Вследствие на пукнатините в покритието образувани от УВ 

лъчението, се нарушава защитата на дървесината. В последствие комбинираното 

въздействие на слънчевата радиация, водата, влагата и температурата води до 

значителни повреди в покритието и дървесината.  

- Многогодишно защитно действие на покритията, е постижимо единствено при 

непряко въздействие на слънчевата радиация върху дървесината.   

- За да се осигури дълготрайно защитно действие на защитно-декоративно 

покритие, най-важното е то да остане цялостно. Затова е необходимо периодично да се 

нанасят допълнителни покрития върху дървесина изложена на атмосферни 

въздействия. 
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Abstract: Productivity achieved during construction works plays a very important role 

in achieving the set deadline. As concrete is a specific material, this is especially 

important when it comes to large structures where a very large amount of concrete is 

poured in one day. This paper presents the process of concreting the foundation slab of 

the Science and Technology Park in Niš. 3337 m
3
 of fresh concrete was poured over five 

days, with a total duration of 61.5 hours. A total of 396 mixers participated in the 

transport of concrete from the concrete plant to the construction site. Based on the data 

collected by monitoring the process at the construction site, the achieved productivity of 

the concreting process was calculated and analyzed. 

 

Key words: Productivity, concreting, foundation slab, truck mixer 

 

 

1. Introduction   

Productivity in construction can be expressed in different ways, but it is most often 

expressed as the amount of work performed per unit of time. In relation to the level of detail, 

productivity can be related to the whole company, construction site or to individual groups of 

works and activities. Measurement of productivity is a very difficult task because it depends 

on so many factors. It can be measured separately for each factor of production such as men, 

machines, materials etc. Productivity measurement is helpful in goal setting, cost reduction, 

resource allocation, motivation for improvement, forecasting output and national income 

etc.[1]. The importance of productivity is obvious, as is the importance of concreting works, 

which often represent a significant part of a building’s construction. As concrete is a specific 

material, this is especially important when it comes to large structures where a very large 

amount of concrete is poured in one day.  

Many scientific papers deal with the topic of the productivity of concreting different 

elements of construction using different technologies. Dunlop and Smith analyze productivity 

of concreting based on the data acquired from a sample of 202 concreting activities at three 

construction sites of a wastewater treatment facility in Scotland. The recorded data refer to the 

slabs, walls and columns, and the mean productivity per element amounts to 13,6 m
3
/h [2]. 

Anson and Wang analysed the concreting productivity in Hong Kong for various building 

technologies: by crane, pump, wheelbarrows and funnels. The following productivity results 
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were obtained on the sample of 154 concreting activities for walls, columns, slabs and beams: 

17,50 m
3
/h for concrete transport by crane, 30,40 m

3
/h for concrete transport by pump, and 

17,30 m
3
/h for concrete transport by wheelbarrows [3].  

There is a large number of factors which have a varying importance and impact in 

studying the concreting process productivity, such as: concrete supply, concreting technology, 

machinery to be used, characteristics of the work crew engaged on placing concrete, weather 

conditions, construction site management etc [4]. In addition to these factors that affect the 

productivity of concreting, the type of element to be concreted will have a major impact on 

the productivity that can be achieved. There is a significant difference in the size of 

productivity when concreting slabs in relation to columns or walls. Also, the influence has 

whether the element is non-reinforced or reinforced and what is the density of the 

reinforcement. The applied technology of performing concrete works will contribute to 

achieving higher or lower productivity. If a concrete pump is used, higher productivity can be 

expected in relation to the productivity when using the crane.  

 

2. Description of the concreting process 

This paper presents and analyzes the process of concreting a part of the Science and 

Technology Park in Nis. The building consists of 6 floors with a total area of 13,977 m
2
. The 

performation of concrete works on the foundation slab, which is located at -195.30 cm and 

has a thickness of 1.00 m, were recorded ( Fig. 1).  

 

 
 

Fig. 1. Concreting of the foundation slab (photo by author) 

 

The works on the foundation slab were performed in the period from March 19, 2019. to 

April 3, 2019. The foundation slab is divided into five approximately equal parts that are 

concreted in one stroke without interruption with work in two shifts, with a total duration of 

61,5 hours. A total of 3,337 m
3
 of fresh concrete was poured. The applied concreting 

technology includes the preparation of concrete in the concrete plant, transport with truck 

mixers to the construction site and pouring with a auto pump with compaction by 

pervibrators. 

Concrete preparation was performed in a concrete plant located at a distance of 6 km 

from the construction site (Fig. 2), and it has two bases with capacities of 60 m
3
/h and 45m

3
/h.  
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Fig. 2. Distance from concrete plant to construction site  

(Google maps and photo by author) 

 

The transport of ready-mixed concrete was performed with truck mixers of different 

working volumes of the drum: 7 m
3
; 8 m

3
; 8,5 m

3
; 9 m

3
 i 10 m

3
. The applied concrete plant has 

2 truck mixers with a drum volume of 7 m
3
, one of 8.5 m

3
, one of 9 m

3
 and one of 10 m

3
. All of 

these mixers were engaged, but in some cases additional mixers from another company’s 

concrete plant: 3 truck mixers with 8 m
3
 drum and 2 truck mixers with 9 m

3
 drum. The 

percentage participation of individual mixers is given in Fig. 3. The number of truck mixers in 

the cycle was 6, 7 or 8, a total of 396 mixers participated in the transport of concrete from the 

concrete plant to the construction site. 

 

 
 

Fig. 3. Percentage of different capacity truck mixers 

 

Due to the large quantities of concrete that were installed, in order to complete the 

concreting within two shifts, two car pumps with different characteristics were used (Tabl. 1). 

Six workers were engaged to pouring, spreading, vibrating and smoothing of concrete. 

 

Table 1. Base characteristic of concrete pumps [5]. 

Characteristic of the concrete pump 

Concrete pump 1 

 
Concrete pump 2 

 

Type PUTZMEISTER PUTZMEISTER 

Reach 24 m 42 m 

Arms  4 5 

Theoretical performance  90 m
3
/h 160 m

3
/h 

7 m3

29%

8 m3

6%
8,5 m3

14%

9 m3

37%

10 m3

14%
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Delivery cylinder stroke 1400 mm 2100 mm 

Delivery cylinder diameter  230 mm 230 mm 

Piston stroke  26/min 31/min 

Number of cylinders 1 1 

 

3. Presentation and analysis of the results 

Using a photo view method, in specially prepared forms were written individual times 

of start, stop and duration of individual processes and operations, but other relevant data as 

well. Collected data refer to the durations of the individual parts of the truck mixer working 

cycle (time of loading, transport, unloading, maneuvering, funnel washing), number of mixers 

in one cycle, delay duration (idling of the pump – no mixer trucks, idling of the mixer trucks – 

pump occupied, other delays).  

Based on the collected data, statistical processing was performed and the average 

amount of concrete was obtained, which was installed in one move of 667,40 m
3
, with an 

average duration of 12,30 hour. An average productivity of 54,25 m
3
/h was achieved, with a 

minimum of 51,25 m
3
/h and a maximum of 57,73 m

3
/h (Fig. 4), the standard deviation is 

2,228 m
3
/h. 

 
 

Fig. 4. Achieved productivity 

 

Given the differences in the amount of concrete that is poured daily and the productivity 

achieved, the total duration of concreting occurs in the range from 10,53 to 13,37 hour. Figure 

5 shows the effective work and delays, as well as the total duration of concreting by days.   

 

 
 

Fig. 5. Utilization of time: effective, delays and total time  
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The effective duration of concreting (efficiency work) can be seen as the utilization of 

the auto pump (Fig. 6). The best efficiency of the 0.86 pump operation occurred on the third 

day, and the lowest, 0,76 on the fourth day when there was a failure of one concrete plant and 

the last day, 0,77 when there was a minor failure of one auto pump. On the first day, the 

efficiency of the auto pump was also 0,77, but that is a consequence of the inclusion of an 

insufficient number of mixers, so there were delays (waiting for concrete). However, as the 

largest amount of concrete was poured at that time, it also affected the achievement of the 

highest productivity, regardless of the lower utilization of the pump. 

 

 
 

Fig. 6. Utilization of pumps 

 

The duration of concreting expressed in relation to the amount of concrete gives a linear 

dependence (Fig. 7). The coefficient of determination R
2
 is 0,813, which according to the 

Chaddock scale can be characterized as high correlation (0,7 – 0,9). Therefore, with the 

increase in the amount of concrete, a linear extension of the concreting duration is expected, 

which gives a constant amount of productivity. This is true in the case of relatively constant 

other parameters that may affect the achievement of productivity. 

 

 
 

Fig. 7. Relationship between amount of concrete and concreting duration  
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Conclusion 

In this paper, the achieved productivity of concreting the foundation slab of a public 

building is analyzed by the case study method. The pouring of large quantities of concrete 

requires the engagement of machinery on a larger scale, so it is necessary to better 

synchronize in order to minimize downtime. Also, the scope of work required interruptions in 

concreting, so the entire position was performed in five phases. Achieved mostly uniform 

productivity in the range of 51 to approximately 58 m
3
/h, although for a few days the work

was a little difficult due to machine failures. Good organization on the construction site, as 

well as the way of managing the works, has a great influence on the results.   
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Abstract: The study and measurement of work in construction is done with the aim of 

obtaining a standard of work. In order to measure working hours, where productive and 

unproductive time is required, in the case of longer-lasting processes, such as 

concreting, it is appropriate to use the photo view method. The paper describes the 

applied method of recording for the process of concreting the foundation slab. All day 

recording of the process was completed over the five days that the concreting process 

took. The process was broken down into operations for which the duration was 

measured to an accuracy of 1 sec, and the data were entered into forms created for this 

purpose. Statistical data processing determines the productive and unproductive 

working hours in the case of concreting foundation slab. 

 

Key words: Work study, photo view method, working hours, concreting 

 

 

1. Introduction   

Fast development of production in today’s world is based on project management regards on 

time, costs and quality that are key factors of every successful company on the market [1]. 

Quality project management and achieving time minimization is precisely the answer to the 

effort to increase productivity and profitability and depends on many factors that the study of 

work deals with. Therefore, the application of labour studies in order to minimize time in 

construction is especially important [2]. The study of work can be defined as a discipline 

within the field of production organization whose task is to use scientific methods, logical, 

complete and systematic analysis of a previously defined work to achieve optimal design of 

the mode of operation and the real time required [3]. The first studies were connected with the 

theorists of the development of classical theory of organization - Taylor, Fayol, Weber and 

others. The studies of Gantt and Gilbreth had a special influence on construction. The 

methods of work study provide the possibility of analyzing each work, as well as the entire 

production and after the analysis they also provide opportunities for improving the existing 

way of working and determining the optimal production time, which is the basis for correctly 

calculating work norms [4]. The study of work is a common name for two scientific fields: 

the study of methods and the measurement of work. The study of methods of work is the 
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systematic recording, analysis and critical examination of existing methods for performing 

work, as well as the development and application of easier, more efficient and economical 

methods. Work measurement is the application of selected procedures to determine the 

content of work, by studying the time it takes a skilled worker to do the job in a standard way. 

The main task of studying work is increasing productivity by using existing resources [5]. 

 

2. Measuring of work in construction 

Most of work measurement methods are designed for measuring the work in industrial 

(ideal) surroundings while construction sites are far from ideal [1]. However, some methods 

are adapted to record the work process in construction. Recording of the work process in 

construction can be with the aim of determining the working time norms for some work, but 

also with the aim of recording the organization of the work process (loss of time in the work 

process). With the development of technology, many processes change and new ones appear, 

as well as new materials and machines, so it is necessary to constantly supplement and correct 

the existing norms [6]. Depending on the type of process and the required measurement 

accuracy, the following methods of measuring work in construction are mostly used: 

chronometry method, photo view method, method of currently observation, daily report 

method, method of technical evidences, camera recording.  

At the beginning of the recording, the complex process is necessary to break down into 

simpler parts that can be more easily understood, described and organized. To measure work, 

it is necessary to know the structure of working time (Fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Working time structure [5] 

 

Productivity work time for a certain type of construction work can be divided into the 

following elements: 

 

(1.1)                   

 

Tp – total productivity working time 

Tpf – preparatory and final working time that is needed to prepare the work assignment 

Tt – technological time for performing the work task 

Tax – auxiliary time for performing auxiliary works required for the technological task 

(disposal of materials, relocation of means of work, switching on and off machines, etc.) 

Tad – additional time to compensate for losses during the working day for justified and 

unjustified reasons 

 

3. Description of recorded concreting process  

In this research photo view method is used to record duration of work concreting 

processes. The aim of the survey is to determine the productive and unproductive working 

hours and determine the achieved productivity of concreting. Technological process is 
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represented as process diagram (Fig 2). Concrete is made in a concrete plant located at a 

distance of 6 km from the construction site. The ready-mixed concrete is transported by truck 

mixers, and on the construction site, it is unloaded into the receiving basket of the concrete 

pump. Transport of concrete on the construction site takes place by pipeline of the pump to 

the place of installation where the workers perform spreading and compaction with 

pervibrators. 

 

 
 

Fig. 2. Process diagram of concreting foundation slab 

 

Due to the organization of recording, measuring and notation the necessary data, the 

complex process (concreting) is divided into single processes, and they further into operations 

(Fig. 3). 

 

 
 

Fig. 3. Detailed representation of the concreting process 

 

The recording of the process was performed on the construction site, so that not all 

operations shown in Figure 3 were taken into account, but only those that take place on the 

construction site itself.  

 

4. Applied method of recording concreting process 

The method of photo view is a well-known and simple method of creating a standard 

that is applied to simple work processes of longer duration. The photo view method is used 

for the entire recording of the process, which is usually broken down into work operations, 

and the measurement of working time where productive and unproductive working time is 

included. Unproductive working hours include breaks, technological interruptions and various 

 

Concreting of the 

foundation slab 

Preparing of concrete in 

concrete plant 

Transportation of concrete 

with truck mixer 

Transportation of concrete 

with auto pump on the site Concreting 

 

Aggregate dosing 

 

Cement dosing 

Water dosing 

Additives dosing 

 

Load truck mixer 

Transportation 

Return 

 

Pumping concrete 

 

Pouring concrete 

Spreading concrete  

 

Vibration concrete 

 

Concrete smoothing 

 

Unload truck mixer 

 

Visual inspection 

 

Making fresh concrete 
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downtimes that are dependent or not on the workers. Recording is performed during the entire 

shift or multiple shifts until the process is fully completed. Depending on the nature of the 

work process, individual and group photo view method differs. In the case of an individual 

photo view, working time and performance are recorded separately for each worker, and in 

the case of a group photo view, the entire group of workers participating in the process is 

recorded at the same time. The duration of work operations is measured by the clock, and the 

entry is done numerically, graphically or mixed. Graphic recording method uses a form to 

record the time spent on various operations or downtime in the form of a line diagram. This 

method is used for processes that have a longer duration, so the accuracy of recording time 

can be from 0.5-1.0 min.  

Based on the broken down representation and the described concreting process, for the 

purposes of recording the process, a recording form was made (Fig. 4). Using a photo-

reviewing method, in forms were written individual times of start, stop and duration of 

individual processes and operations, but other relevant data as well.  

Fig. 4. The form for recording of the concreting process by photo view method 

In header of table (Fig. 5) general data related to the construction site, the contractor, the 

building, weather conditions, total quantity of fresh concrete and machinery (name, capacity, 

reach, power, etc.) were written. In part of table, working time, general data related to every 

truck mixer are written: No. of truck mixer, registration number, no. of delivery and quantity 

of concrete (capacity of mixer). Based on these data, the cycle of each mixer was monitored, 

starting from the concrete plant until returning to the same.  

In next columns are written: time when mixer leaves the concrete plant (Departure), 

time when truck mixer arrives at the construction site (Arrival) and time of waiting in queue. 

Based on these times, the time of concrete transport from the factory to the construction site 

was calculated. The time of maneuvering before the start of unloading and funnel washing 

after unloading of concrete were measured, with an accuracy of 1 sec. Also, delay duration 

(idling of the pump – no mixer trucks, idling of the mixer trucks – pump occupied, other 

delays) was measured, as well as the beginning and end of the truck mixer unloading and the 

time of departure from the construction site. 

Construction site: __________________________________ Contractor: ________________________________ 

Date: ___.___.20__. 
Start of recording: ___ 

Finish of recording: ___ 
Weather conditions:  _______________________________________ 

Floor: ___ 
Columns: ____ 
Lifts: ____  

Walls: ____  

   Stairway: ___  
   Beams: ____ 

   Slabs: ___ 

Total quantity of concrete ____ (m3) 

Concrete plant: ______________________ 
Capacity: ___ m3/h 

Distance from site _____ km 

Autopump: _______________________ 
Reach ___ m 

Time of arrival: ________ 

Departure time: ________ 

Vibrator: _______________________ 
Power ____ kW  

Number of workers: ___ 

Working time 

No. 
Registation 

number 

No. 

delive

ry 

m3 Departure Arrival Waiting Parking  
Delays, 

losses 

Start of 

unloading 

End of 

unloading 
Washing  Return  

1 

2 

3 

4 

5           
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Fig. 5. The part of completed form  

 

5. Recorded data  

After the recording of the process was completed, which lasted for five days until the 

completion of the concreting of the foundation slab, statistical processing of the recorded data 

was performed. As the process recording was performed in order to calculate the achieved 

productivity of the concreting process on the construction site, the times of productive and 

unproductive work were calculated. Productive time includes time of unloading concrete 

(operations of pumping concrete and pouring), preparation-final time (maneuvering and 

funnel washing), and unproductive time includes downtime, waiting and losses. Average 

values of productive and unproductive working time by days are given in Tabl. 1. 

 

Table 1. Recorded productive and unproductive working time 

Day of 

recording 

process 

Quantity 

of fresh 

concrete 

(m
3
) 

Productive working time 

(hour)  

Unproductive working 

time (hour) 

Mixer 

unloading  

Preparatory 

and final 

work 

Mixer 

waiting in 

the queue  

Delays 

1 758 10,12 1,25 1,73 3,01 

2 613 9,60 1,36 2,90 2,37 

3 585 9,05 1,75 0,72 1,48 

4 663 9,55 1,54 0,08 2,95 

5 718 10,32 1,66 2,07 3,05 

Average  667,40 
9,73 1,51 1,50 2,57 

11,24 4,07 

 

 Average productive working time is represented by 91,38% of total time, and the rest 

is unproductive working time. Based on this data, it can be concluded that losses and delays 

were reduced to less than 10%, although there were machine failures and a shortage of mixers 

for the delivery of concrete at certain times. 
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Conclusion 

The paper presents the application of the numerical photo view method for recording 

the concreting process, on a specific example of a foundation slab. The applied method, 

process and method of recording are explained in detail. A form created for a specific purpose 

is also shown. Based on the recorded data, a statistical analysis was performed and the times 

of productive and unproductive work were obtained. Productive working time makes up a 

large part of the total working time, which shows a good organization of work and 

synchronization of machines. By measuring work, problems and bottlenecks that occur during 

the process can be identified and influenced by their solution, and thus increase productive 

working time, which shortens the total time of work and reduces costs. It is very important to 

choose the right method that will be used to record a process, but the person who performs the 

recording must be trained for that work. Before recording a process, it is necessary to perform 

a trial recording in order to possibly correction the prepared forms and better cover the 

process under consideration. All this contributes to obtaining more accurate data and 

understanding of all impacts. 
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Abstract: In this age of conservation and environmental management, the inbuilt 

sustainability of existing road construction practices is being developed and extended to 

produce variety of environmentally sustainable options. 

Early efforts to create sustainable roads focused on reducing the ecological footprint of 

new roads by optimising route alignment, managing storm water runoff and controlling 

erosion. Best practice in sustainable road construction has now moved into a second 

generation of initiatives, where road networks are entering a new chapter in formation 

and function. This next “wave of innovation” in sustainable road construction centres 

around energy and resource efficient materials and methodologies. Such a shift in focus 

is imperative and urgently needed to give road authorities time to create road networks 

that will be resilient to significant environmental and resource related challenges in 

future. 

The document reveals the results of a global literature review with research 

investigations targeting information that is applicable to the Europe circumstances. 

Roads and road infrastructure will be faced with many challenges over the coming 

decades. These include the considerable number of rapidly expanding economies 

around the world, significant changes to weather patterns and extreme weather events, 

and predicted increases in energy and resource prices. 

 

 

Key words: roads, environment, infrastructure 

 

 

 

1. Introduction  

The “Future of Roads” project  is focused on supporting the world governments and 

industry to respond to issues and risks related to climate change,availability of natural 

resources, and issues related to energy especially oil. As such it is important that the outputs 

of the program are relevant and timely. In order to do so the project team is working in close 

consultation with government, industry and university stakeholders.  Informed by a 

comprehensive literature review the research team has evolved the original scope of the 

project in line with stakeholders needs and by learning lessons from other similar efforts. 

                                                 
1
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This paper outlines the key findings from the literature review. 

The document reveals the results of a global literature review with research investigations 

targeting information that is applicable to entire world. An audience familiar with the road 

industry is the intended reader for this document considering they have an established 

understanding of road infrastructure. However this is not a technical report. It is presented for 

an audience that is considering a strategic approach to reducing the environmental impacts of 

road construction when considering the future of roads.  This document presents the output 

for the first part of the project. It is a report on the options for reducing the environmental 

pressure of roads. The report will systematically work through the various options and present 

the findings of investigations to inform considerations around their adoption (such as 

aggregates security and potential alternatives).  This includes:  

- design improvements; 

- materials (alternative aggregates, in-situ stabilisation, water); 

- asphalt (alternative aggregates, bitumen substitute, manufacturing processes, mix design); 

- cement alternatives; and 

- lighting and signals. 

 

1. Definition of sustainable roads 

A sustainable road is: 

- constructed to reduce environmental impacts and designed to optimise the alignment  

(considering ecological constraints and operational use by vehicles); 

- resilient to future pressures e.g. climate change, resource scarcity; and 

- adaptable to changing uses including increased travel volumes, changes in demand for 

public  

transport, cycling and walking. It will power vehicles, harvest energy and measure its own 

performance.  

It is worth highlighting that road construction is inherently an efficient practice that seeks to 

minimise costs related to construction and maintenance. Such practices include:  

- balancing earthworks to optimise cut and fill; 

- utilising local sources to minimise the import of materials; 

- stablilising additives to adapt local marginal materials; 

- ensuring impacts on the local environment and biodiversity are    appropriately managed and  

revegetated; 

- road water runoff capture and treatment; 

- optimising pavement thickness for anticipated conditions and loads; and 

- effective scheduling of associated capital expenditure and rapid delivery 

 

2. Alternative Asphalt Aggregates  

 

2.1. MATERIAL 1. Reclaimed asphalt pavement 

 Recycled asphalt pavement is of particular importance in Australia at present, as currently 

any reclaimed asphalt that is not reused is regarded by the industry as waste. In the US almost 

all reclaimed asphalt is reused, amounting to between 75-95 million tonnes of RAP is used 

every year. 

 According to Australian Asphalt Pavement Association CEO John Lambert, industry in 

Australia should be aiming to use 100 per cent of all recycled asphalt pavement produced. 

The ability to use asphalt over and over again reaffirms its place as a viable and useful asphalt 
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aggregate substitute.  Recent investigations in the United States has shown the use of RAP in 

pavement base and subbase layers can: 

- reduce global warming potential (20 per cent);  

- energy consumption (16 per cent); 

- water consumption (11 per cent); 

- waste generation (11 per cent); and 

- life cycle costs (21 per cent). 

 

The use of RAP and incorporation of road material alternatives in pavement layers are 

important in  

reducing the impacts of road construction. 

 

 

 

2.2. MATERIAL 2. Glass  

The use of recycled glass in road construction occurs most significantly in asphalt pavement, 

and this practice dates back to 1970‟s. Today, commercial products which feature up to 30 per 

cent crushed glass by weight are now commonly available on the asphalt market. Cemex, a 

UK based pavement supplier manufactures a product which claims to provide the same level 

of performance and durability as regular asphalts, but features a high recycled content.It 

should be noted that asphalts with recycled glass content are never suitable for a surface 

course as they are unable to provide the necessary level of skid resistance. Fortunately, there 

is adequate demand for this product in the base and binder course. 

 

2.3. MATERIAL  Crumb Rubber Modifier (CRM) 

The primary use for scrap tyres in road construction occurs as an additive (either as an 

aggregate  or modifier) in asphalt paving mixtures. The rubber is generally granulated and 

referred to in literature as crumb rubber modifier (CRM).   Prior to its use as CRM, scrap tyre 

rubber must be recycled by granulating it into small particles. This can be achieved through a 

wide range of recycling techniques, ranging from simple mechanical processes that simply cut 

and compress the rubber to extremely complex mechanochemical or thermal treatments. 

The CRM is then used in enhanced hot mix asphalt mixtures, either through a “wet” or “dry” 

process. The wet process utilises a blended and partially reacted version of CRM with asphalt 

cement, a process which creates “rubber modified bitumen” that is then used as a binder in 

conventional hot mix asphalt production. By contrast, the dry process adds the CRM to the 

aggregate of a conventional hot mix, allowing some of the CRM to react with the asphalt 

bitumen while the coarser particles replace part of the mineral aggregate. The wet process is 

already available through a number of patented technologies.   

While the use of crumb rubber as an asphalt additive is widely accepted as an excellent use of 

scrap tyres, the process is inherently energy intensive. This does pose a significant barrier to 

the  uptake of this recycling technology. However, with increasing landfill costs for scrap 

tyres, their use as CRM in asphalt pavements will become increasing economically beneficial. 

 

 

 

2.4. MATERIAL 4. Recycled concrete 
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The use of crushed recycled concrete as a source of aggregates for asphalt pavement layers is 

currently being investigated as both a viable depository for demolished concrete elements and 

as apotential replacement for virgin aggregate. The primary concern with the use of recycled 

concrete is the cement paste that remains attached to the surface of the original natural 

aggregates aftethey are crushed and recycled. This paste is porous and variable in quantity, 

leading to aggregateswith a lower particle density, higher porosity and higher water 

absorption.  

Significant testing by researchers at RMIT in Melbourne, Australia has been undertaken 

todetermine the performance of asphalt concrete with recycled concrete aggregates compared 

withvirgin aggregates. 

 Comprehensive experiments that examined the volumetric propertiesresiliency and creep 

properties of the asphalt concretes were conducted. The results showed thaall the volumetric 

properties, the creep values and the resilient modulus for asphalt concrete withrecycled 

aggregates were lower than the values for asphalts with virgin aggregates. These resultsare 

encouraging and hopefully will lead to further progress on specification of an asphalt 

pavementhat contains recycled concrete aggregates. 

 

3. Sustainability initiatives 

A number of sustainability initiatives helped reduce the environmental pressures caused by 

this project. For the road shoulders, instead of using the conventional concrete pipes, recycled 

high density polyethylene (HDPE) pipes were used.  

 In road construction, Portland cement is commonly used. With every tonne of Portland 

cement produced, one tonne of carbon dioxide is emitted. Fly ash was used as a substitute for 

cement and was able to save 200 tonnes of carbon. In addition,VicRoads incorporated the use 

of biodiesel in plant and equipment as an alternative to tradition  diesel fuel.  

Noise walls were installed to reduce the amount of noise pollution in the surrounding area. 

Noise walls were installed (as shown below in Figure 1) to reduce the amount of noise 

pollution in the surrounding area. 
 

 
 

Figure 1. (Solar panels on noise walls) 

 
 

Attached to the top of the noise walls were 210 solar panels at that generated 25 kw of power. 

As the solar panels are vertical and not on an incline, only 37 per cent of power is lost. The 
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amount of power produced was also maximised with the careful selection of light poles, as the 

shade produced from these objects would reduce the amount of power being generated from 

the solar panels. The electricity generated from the solar panels was then used to help power 

the lights in that area and this offset ten per cent of the annual free lighting power demand. 

From the careful placement of the light poles and the use of solar panels 70 tonnes of carbon 

emissions are saved annually. 
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NOTES ABOUT PLAYGROUND EQUIPMENT AND SURFACING 
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Abstract 

Old concrete coatings designed to cover playground surfaces have proved dangerous 

over time, especially due to the frequent falls of children during play. The need to 

replace concrete with a safer pavement that does not injure the body, as well as the 

need to adhere to the European Union requirements on safety on playgrounds, has 

led to the replacement of concrete or gravel with rubber materials, more flexible. 

However, the requirements of strength and stability, operational safety, fire safety, 

hygiene, human health, reactivity and environmental protection, thermal and water 

repellent, energy saving and noise protection have been maintained.The 

characteristics of the pavers must adapt to these requirements.Refusal of admittance 

and access as a safety precaution is problematic due to, for example, breach in 

supervision or help by peers. Requirements of significant importance, such as, for 

example, head and neck entrapment and protection against inadvertent falls, have 

been written with this in mind. It is also recognised that there is an increasing need 

for play provision to be accessible to users with disabilities. This of course requires 

play areas to provide a balance between safety and the offer of the required level of 

challenge and stimulation to all possible groups of users. 

Key words: playground, pavers 

1. Introduction

The best playground flooring material for your space will vary depending on factors 

including the size of the area and the equipment layout. One particularly popular surfacing 

material these days is rubber mulch. Recent developments in technology have allowed for 

rubber to be shredded up and recycled as rubber mulch; playground rubber mulch is a safer 

type of outdoor playground flooring compared to more traditional mulches that can break 

into splinters and pierce the skin.In addition to rubber mulch, we also carry wood fiber, 

another form of safe playground flooring. This type of surface is also highly economical. 

Not only does this playground surfacing material provide a safe surface for children to play 

on, but it is also slip-resistant and less expensive than some other surface alternatives. 

When installed properly, playground surfaces made of wood fiber make playgrounds 

accessible to those who are in wheelchairs or those who are pushing strollers. Installing a 

wood fiber play surface will make your playground a safe and family-friendly environment 

for all to come and enjoy. When you install one of these playground mats at the base of a 

1
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slide, for example, you provide a nice cushion for the kids that helps break their fall. You 

can order one or more of these playground mats in a number of different sizes to help 

improve your school or park playground. Because of their versatility, these outdoor rubber 

tiles are a top choice for many of our customers. 

1. Definitions

The official definitions may be found in the Standard. The explanations which follow 

attempt to explain them in every-day terms. The definitions selected are primarily for the 

purchaser/ operator. Others that affect the manufacturers or suppliers have not been given. 

Additional definitions are included in each section.  

• Playground equipment: these are items provided for outdoor play such as swings,

slides,roundabouts etc. or where such outdoor items are used indoors. Although not stated 

we believe this refers to permanently fixed equipment only - equipment produced for the 

home is not covered by this Standard. It does not include soft-play areas, skateboard areas 

or ancillary items, such as fences, seats, litter bins etc. This Standard does not include 

Outdoor Exercise equipment. 

• Climbing equipment: items on which children cannot stand unaided but must hold on

with hands and use three point contact unless moving. 

• Playing surface: The ground, in  most cases this will be the top of the safety surface.

•Forced movement: a movement to which a child is committed by the design of the

equipment (i.e. a slide or fireman's pole). 

•Free space: the space which children are forced to use by the action of the equipment (i.e.

the swing arc, slide chute or fireman's pole) 

•Falling space: the space through which the child falls from the point of fall

•Free height of fall: distance from the clearly intended body support or position which can

easily be reached, to the impact area 

•Collective use: use by more than one user at a time

•Ladders, stairs and ramps: primary means of access and egress,

• Impact area: the area where the child will strike the surface or another item or part of

equipment 

• Gripand grasp: a part which the child needs to support their weight will require "grip"

and a part the child uses for balance would require "grasp". 

•Family of products: modular or multi-play equipment

• Easily accessible: protection against falling is required where there are ladders,

stairs,ramps or tiered platforms(less than 600mm height difference) which fail to allow 

time for the intervention of a parent or care-giver 

• Over head equipment: overhead components designed to support a child by the

hands only (e.g. horizontal ladder, ring ladders etc.) 

• Cluster: separate items designed to be grouped together (i.e. adventure trails).

N.B: Space between individual items must be appropriate to the intended age. 

 Steep play element: a play feature steeper than 45 to enter or leave equipment. 
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2. Minimum Space around equipment and zones

It is made up of three parts: 

2.1. Space occupied by equipment 

2.2. Free space (only applies where there is 'forced' movement" and this      

distance should be stated by the supplier) 

2.3. Falling space (surfacing area). Free spaces may not overlap, falling spaces 

may overlap but free spaces and falling spaces may not overlap (other than for 

Cluster items)  

• The free space is measured vertically as well as horizontally (i.e: as if a tin can is

enclosing the child and moving with the equipment or motion – see Diagram1

• The measurements of the free space are

Standing   A: 1000mm B: 1800mm 

Sitting       A: 1000mm B: 1500mm 

Hanging    A: 500mm   B: 300mm above the hanging position and 1800mm below 
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3. Dimensions of impact areas (Not applicable to swings and cableways/flying

foxes)

Examples of how this works are: 

Loose –fill materials have different requirements 
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4. General safety requirements

Materials

Materials and product finishing treatments should meet Standard requirements or  be 

suitable for their purpose 

• Flammability: use flash resistant materials.

• Timber: should be resistant to ground decay by selection of the correct
species, construction method or preservatives. Metal fastenings should not be corroded 

by the timber species used or by any paint or preservative.  

• Preservatives should be to BS EN 351-1. No coal-tar oils (i.e. creosote)

Weather-proofed plywood should meet BS EN 636-3 

• Metal: metals should be protected against corrosion by severe climate, special

natural conditions (salt water) or environmental pollution. Metal oxides or flaking 

shall be protected by a non-toxic coating  

• Fibre Glass : glass fibres should not become exposed on glass reinforced plastics

when tested to ISO 5470. There should be no UV degradation (if there is a risk of 

brittleness, the manufacturer must notify the purchaser of the replacement timescale.)  

• Toxic materials: materials such as lead must not be used

Design and Manufacture  

The equipment must be suitable for the user and risks should be identifiable by the child. 

This may require separation by age group. 

• Accessibility: adults must be able to gain access to help children

• Grip requirements: permitted diameter 16 - 45mm

• Grasp requirements: maximum diameter 60mm

• Not easily accessible: for children under three there should be 400mm from the

safety surface to the lowest foot hold or 600mm from the top surface of a platform. 

Finishing 
• Timber species and synthetics should be splinter resistant.

• No protrusions or sharp edged components.

• Welds should be ground smooth.

• Corners, edges or projecting parts over 8mm should have a 3mm radius

• No hard and sharp-edged parts (i.e.: razor blade effect caused by sheet steel)

• No crushing or shearing points

• Where equipment comes to a stop, it should be cushioned (i.e.: dampers on rock items)

• Connections: nuts and bolts should not come loose by themselves and resist  removal

(The term 'resist removal' is our interpretation of the intention of the Standard). Timber 

connections should not rely solely on screws or nails N.B: Nails alone may not withstand 

the tests for structural stability (except for decking) 

• Consumable components: these should be replaceable by the operator only.

• Leaking lubricants should not stain or impair the safety of the equipment.
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5. Installation, maintenance inspection and operation

5.1 Safety 

• Appropriate safety systems must be established by the operator

• No access should be allowed to unsafe equipment or areas

• Records should be kept by the playground operator

• Effectiveness of safety measures should be assessed annually (a risk assessment)

• Signs should give owner details and emergency service contact points

5.2. Installation 

• Equipment should be installed safely and to the manufacturer's instructions.

5.3. Foundations 

• Should not present a hazard

• In loose-fill surfaces, foundations should be 400mm below the surface or, if

tapered for water shedding, 200mm or, be covered by the equipment. There are no 

specific requirements for synthetic surfaces.  

Conclusion:  

A number of studies around the world have identified that a high proportion of safety 

surfaces under play equipment do not meet the quality standard required to 

provideprotective Impact Attenuation for the children using the equipment. 
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Abstract: The report analyzes the typology of risks as an element of the process of risk 

identification of buildings in Bulgaria. Through a summary of data from the scientific 

literature and an online survey, the risks are categorized by types, the responsible 

participants in the project implementation process are defined and the relevant ways of 

their management are systematized.   

Key words: risk identification, project, building, participant, management measures. 

1. Въведение

По предварителни данни произведената продукция в отрасъл строителство за 

2019 година е на обща стойност 17 055 млн. лв., като спрямо 2018г. се увеличава с 8,3 

%. Сградното строителство, което включва жилищно и нежилищно строителство 

формира произведена продукция за 2019 година в размер на 10 034 млн. лв., или с дял 

от 58,8 % от общо произведената продукция в сектора за разглеждания период. 

Произведената продукция в сградното строителство нараства с 13,0 % спрямо 2018 г. 

Регистрираните строителни компании в Централнен професионален регистър на 

строителите към 09.03.2020 г. са 5 601, от които 5 544 регистрирани български 

юридически лица и 57 чуждестранни фирми. Разпределението на строителните фирми  

по критерий „Персонал“, на база 2018 г., са 66 големи фирми (над 250 човека) с дял от 

1,19%, 672 средни фирми (от 50 до 249 човека) с дял от 12,12% и 4 806 малки фирми 

(до 49 човека) с дял от 86,69%. По отношения на критерий за големина на фирмите 

„Нетни приходи от продажби“, отново на база 2018г., преоблазаващиая дял от 97,84% е 

на малки фирми (до 19,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 19,5 млн. лв.), който 

като номинален брой са 5 424 за Блъгария. [1] За да оцеляват в конкурентна среда за 

1
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строителните фирми е от изключителна важност да управляват риска на проектите си, а 

основен елемент от това управление е идентифицирането на рисокивите събития. 

Сградните строителни проекти са сложни и имат значителен бюджет, затова 

свързаните с тях рискове трябва да бъде приоритет за всеки ръководител на проект. От 

особена важност е да се изучават онези фактори и рискови събития, които влияят на 

бюджета, графика и качеството на проекти от сградното строителство [2]. В най-общ 

план рисковете могат да бъдат разделени на опасности, несигурности и възможности. 

Опасностите (или чистите рискове) са събития с еднозначно отрицателни последствия. 

Несигурните събитие са такива, които са известни, но е неясна вероятността им. 

Възможностите са събития с потенциално положителни резултати[3,4,5]. Най-често 

предмет на разглеждане в строителния сектор са опасностите. По време на изпълнение 

на проектите, често се появяват закъснения и появата им води до генериране на 

допълнителни разходи, конфликти между участниците в проекта и до съдебни спорове 

[6, 7-9]. Значителен брой взаимосвързани дейности, извършвани от различни участници 

в проекта, трябва да се извършват по време на изпълнение на строителен проект. Дори 

когато плановете са подготвени добре, по време на изпълнението на проекта, се 

появяват несигурности и неочаквани събития. [10, 11-13].   

Докладът изследва, идентифицира и оценява рисковите събития, водещи до 

закъснения при изпълнение на проекти от сградното строителство. Обект на изследване 

са жилищни сгради и причините водещи до закъснения в проектите. Проведно е 

анкетно проучване сред 16 респондента с прилагане на Ликъртова скала. За ранжиране 

на рисковете е използван индекс на относителната значимост (ИОЗ). 

 

2. Механизъм на управлението на риска в инвестиционен строителен проект 

 Оценката на рисковите фактори чрез анкетно проучване или въпросници често 

се използва за идентифициране на риска, тъй като дава мащабна картина на основните 

причини за ескалация на закъсненията[14, 15-17].   

Оценката за всеки рисков фактор се трансформира в ИОЗ за да се ранжират 

причините, водещи до закъснения в жилищното строителството. Индексът на 

относителната значимост (RII) се оценява по форм. (1). 

RII= ,  (0 ≤ RII ≤ 1)                                 (1) 

където w = теглото, дадено на всеки фактор от анкетираните и варира от 1 до 3, където 

'1' не е значим и '3' е значителен, A = най-голямото тегло (3 в случая) и N = общ брой 

респонденти (в случая 16). 

На респондентите е представен списък на рискови фактори, който е съставен 

предварително на база литeратурни източници и информация от експерти. Оценката се 

извършва по скала на Ликърт. 

Списъкът с рискове e във вид на таблица, в която се подреждат рисковите 

категории и съответстващите им рискове. Подреждането е според ИОЗ като се отчита 

размера на негативния ефект, ако рискът възникне. За всяка организация или проект 

може да се разработи специфичен списък. С натрупването на знания и допълнителна 

информация списъците може да се допълват.  

Индексът се използва за подреждане на рисковете в зависимост от тяхното 

въздействие върху проектните цели. Чрез прилагане на ИОЗ е възможно да се 

пренебрегнат онези рискове, които са с ниска степен на вероятност, но имат висока 

степен на въздействие върху проектните цели, което трябва да бъде взето предвид при 

управление на рисковете [18].    

След като оцени всеки рисков фактор, респондента отговаря на въпроси относно 

начините за предотвратяване и/или редуциране на закъсненията. 
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3. Идентифициране на рискови събития при изпълнение на жилищни сгради 

Проведени са проучвания сред висши мениджъри на строителни организации, 

проектанти, консултантски, възложители и управители на строителни фирми. Всички 

интервюирани лица са кадри във фирми и организации с богат опит и знания в областта 

на строителството вкл. жилищното. Строителство. На респондентите е зададен въпрос, 

свързан с видовете проекти в които най-често взимат участие. Преобладаващо 2/3 от 

тях дават отговор -сградно строителство. Повечето от специалистите взели участие в 

проучването приемат сградното строителство като жилищно. Повече от половината от 

респондентите са участвали или участват в жилищни проекти в момента.  

Използвана е тристепенна скала на Ликърт с качествени критерии (рангове): 

ниска, средна и висока степен за въздействието. Участниците в анкетата са 16 и 

оценяват причините за превишаването на графика по отношение на тяхната значимост 

по тристепенна скала на Ликърт (табл.1). Присвоена е стойност от 1 до 3 на всеки ранг 

и предварително е дефинирано с лингвистично описание значението на всеки ранг. 

Подобно проучване, но за инфраструктурни пътни проекти е правено у нас с 5 степенна 

скала[18]. 

 

Таблица 1. Степени на въздействие на рисков фактор върху графика 

 

 

 

 

 

Анкетното проучване започва с някои общи въпроси, които да покажат сферата 

на дейност и опита на интервюираните лица. Най-голям дял имат строителните 

инженери които са 37 % от анкетираните лица-6 човека. Следващите по брой са 

Мениджър-проект с общо 25 %-4 човека. Следващите представители на строителният 

бранш са 2-ма архитекти, 2-ма консултанти и 2-ма икономисти-общо с 39 % участие в 

проучването. 

 На въпроса с какъв програмен продукт контролират и планират графика 12 

респонденти посочват MS Excel. Голяма част от тях разчитат и на MS Project-38 % или 

10 лица. И на последно място респондентите са отговорили, че ползват Word или друг 

програмен продект с по равен брой процент-16 % или 4-ма човека.  

След обстоен литературен преглед са определени 22 риска, разделени в 6 

категории, вж.табл.2. Във всяка под категория има средно между 3 и 5 риска. В 

посочените подкатегории са концентрирани близо 40% от всички рискови фактори. В 

резултат на събраните данни от 16 респондента, от онлайн проучване, и 

статистическата им обработка е получен ИОЗ за всеки рисков фактор. В табл.3 са 

аранжирани топ 10 риска според тяхната значимост по отношение на въздействието им 

върху проектните цели на жилищни проекти. Критерият е изчисленият ИОЗ. Приносът 

на всяка от шестте категории в тази класация е еднакъв, рисковете са разпределени 

равномерно. От категориите най-голям дял имат рисковете: управление и осигуряване 

на договор и финанси. На тях се дължат половината рискове в класацията. По два риска 

се включват от подкатегории: конструкции и други, а ресурси има един риск в 

класацията. Рискът с най-висока стойност на ИОЗ е междуфирмена задлъжнялост (ИОЗ 

= 44). Неговата стойност на ИОЗ е с два пункта по-висока от следващите по ред 

фактори: задлъжнялост на бизнеса към банките (ИОЗ = 42).  

 

 

РАНГ         ВЪЗДЕЙСТВИЕ върху ГРАФИКА 

ниско 1 10%-20% увеличение на графика 

средно 2 20%-30% увеличение на графика 

високо 3 30%-40% увеличение на графика 
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Таблица 2. Категории рискове и ИОЗ за различните категории рискове 

Останалите съществени фактори са: закъснения в плащанията на контрагентите 

(доставчици)  и промени в изискванията на заинтересованите страни, които са с 

Р
и

ск
 

к
ат

ег
о

р
и

и
 

 

№ 
Рискови събития 

/Причини за възникване на 

закъснения в строителните проекти/ 

н
и

ск
о

 

п
р

о
яв

я
в
ан

е 
ср

ед
н

о
 

п
р

о
яв

я
в
ан

е 
в
и

со
к

о
 

п
р

о
яв

я
в
ан

е 

Общо ИОЗ 

 
1 2 3  

 

Финанс

и 

 

 

 

 

1 Ниска печалба 4 10 2 30 0,6250 

2 Задлъжнялост на бизнеса към банките  
 

6 10 42 0,8750 

3 Междуфирмена задлъжнялост 
 

4 12 44 0,9167 

4 
Закъснения в плащанията на 

контрагентите(доставчици)  
8 8 40 0,8333 

5 
Не винаги е осигурено пълно 

финансиране на проекта  
12 4 36 0,7500 

Констру

кции 

 

 

6 Остарели стандарти и технологии 8 4 4 28 0,5833 

7 Актуални оставащи количества по КСС 6 2 6 36 0,6667 

8 

Проектантите нямат икономическо 

мислене което оскъпява и забавя 

проектите 
 

12 4 36 0,7500 

Ресурси 

(Работн

а 

ръка,ма

териали 

и други) 

 

9 Продуктивност на работната ръка  2 12 2 32 0,6667 

10 

Възлагане на проектите на фирми, 

които не притежават необходимия 

ресурс да изпълняват съответния 

проект 

2 8 6 36 0,7500 

Управле

ние и на 

договор 

 

 

 

 

11 
Поставяне на неадекватни срокове, по-

малки дори от административните 
6 4 6 32 0,6667 

12 

Недостатъчна компетентност на 

възложителите в областта на 

управлението на проекти 

2 10 4 34 0,7083 

13 
Лошо изготвени договори, което е 

предпоставка за закъснения  
8 4 4 28 0,5833 

14 
Недобро подготвено задание от страна 

на Възложителя 
2 8 6 36 0,7500 

15 

Номенклатурен подход при управление 

на строителството базиран на 

роднински отношения 

4 8 4 32 0,6667 

Админи

стратив

ни 

 

 

16 
Тромави процедури по въвеждане на 

обектите в експлоатация 
8 6 2 26 0,5417 

17 Липса на пазарни регулатори 6 8 2 28 0,5833 

18 
Липса на реални законови реформи за 

превенция срещу закъснения 
12 2 2 22 0,4583 

Други 

 

 

 

19 
Строителна продукция надвишаваща 

потребителското търсене 
10 4 2 24 0,5000 

20 
Удовлетвореност на инвеститора и 

клиентите 
4 10 2 30 0,6250 

21 
Липса на комуникация и координация 

между заинтересованите страни 
2 8 6 36 0,7500 

22 
Промени в изискванията на 

заинтересованите страни  
8 8 40 0,8333 
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еднакви стойности (ИОЗ = 40). Последните 6 рискови събития отново са с еднакви 

стойности (ИОЗ = 36).  

От изчислеиията и анализа се открояват топ 10 рискови събития, които се 

появяват в жилищните проекти, ранжирани според ИОЗ, в табл. 3.  

 

Таблица 3. ТОП 10 рискови събития 

                           

От категория Финанси има 4 риска, съответно на 1,2,3 и 10 място, от категория 

Други има 2 риска,  от Управление и осигуряване на договор има само един риск и от 

категория Ресурси също има само един риск. От категория Конструкции има 2 риска. 

Като втори етап от проучването са обобщени данните от отговорите на 

респондентите относно причините довели до възникването на ТОП 10 рискови събития 

от първи етап. Причините са подредени в табличен вид от лявата страна на табл. 9 ,а 

следствията в дясната част на същата таблица. Следствията са номерирани по възходящ 

ред от най-големият рисков фактор към най-малкият такъв. Със стрелки са отбелязани 

връзката между причината и следствието. 

 

 Таблица 4. Мерки срещу най-често срещаните рискове в проектите 

Риск Мерки за недопускане на риска 

Междуфирмена задлъжнялост  Процес на управление чрез входове и преглед на 

всеки ключов етап от развитието на проекта;  

 Функционално-стойностен анализ във всички етапи 

на проекта;  

 Работа в партньорство;  

 Рамково договаряне; 

Задлъжнялост на бизнеса към  Остойностяване на цялостният жизнен цикъл за 

Риск 

категории 

№ Причини за възникване на закъснения в 

строителните проекти 

Общо ИОЗ 

Финанси 1 Междуфирмена задлъжнялост 44 0,9167 

Финанси 2 Задлъжнялост на бизнеса към банките  42 0,8750 

Финанси 3 Закъснения в плащанията на 

контрагентите(доставчици) 

40 0,8333 

Други 4 Промени в изискванията на 

заинтересованите страни 

40 0,8333 

Други 5 Липса на комуникация и координация 

между заинтересованите страни 

36 0,7500 

Управление и 

осигуряване 

на договор 

6 Недобро подготвено задание от страна на 

Възложителя 

36 0,7500 

Ресурси(Работ

на ръка, 

материали и 

други) 

7 Възлагане на проектите на фирми, които не 

притежават необходимия ресурс да 

изпълняват съответния проект 

36 0,7500 

Конструкции 8 Проектантите нямат икономическо мислене 

което оскъпява и забавя проектите 

36 0,7500 

Конструкции 9 Актуални оставащи количества по КСС 36 0,7500 

Финанси 1

0 

Не винаги е осигурено пълно финансиране 

на проекта 

36 0,6667 
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банките  намаляване на негативното влияние върху проекта;  

 Правилно разписани договори. 

Закъснения в плащанията на 

контрагентите (доставчици) 
 Доставка в точно определено време;  

 Назначаване на ръководител на проекта и 

консултанти в най-ранна фаза на проекта;  

 Повишаване на сътрудничеството; 

Липса на комуникация и 

координация между 

заинтересованите страни 

 Повишаване на сътрудничеството 

 Управление на заинтересованите страни; 

Недобро подготвено задание 

от страна на Възложителя 
 Интегрирано изпълнение на проекти;  

 Повишаване на сътрудничеството; 

 Назначаване на ръководител на проекта и 

консултанти в най-ранна фаза на проекта; 

Възлагане на проектите на 

фирми, които не притежават 

необходимия ресурс да 

изпълняват съответния проект 

 Бенчмаркинг;  

 Използване на балансирани показатели за 

изпълнение между общините; 

Проектантите нямат 

икономическо мислене което 

оскъпява и забавя проектите 

 Обучение;  

 Адекватни застраховки в проектирането; 

Актуални оставащи 

количества по КСС 
 Назначаване на опитни консултанти;  

 Повишаване на мотивацията; 

 Повишаване на квалификацията на 

работници/служители; 

Не винаги е осигурено пълно 

финансиране на проекта 
 Привличане на външно финансиране;  

 Кредитиране; 

 Търсене на партнъорство; 

 

Според голяма част от респондентите липсата на финансиране и закъснения в 

плащанията са едни от най-често срещаните трудности водещи до закъснения при 

изпълнение на проекти от жилищното строителство. Също така липсата на опитни 

консултанти, недобро управление на риска или въобще никакво, води до големи 

закъснения и проблеми в проекта, а в доста случаи и до съд. Други често срещани 

предизвикателства са липсата на квалифицирана и мотивирана работна ръка, недобрата 

координация и комуникация в проектния екип, лоша нормативна база с неясни 

отговорности, недобро управление на проектите от страна на ръководителите и на 

възложителите, недобра организация на строителство водеща до закъснения, 

неотчитане на експлоатационните разходи и корупционни практики в търговете за 

обществени поръчки. Трудностите, които се появяват във всички проекти са непълни 

проекти и ниска мотивация на работници и служители. 

 

Изводи 

Докладът представя идентифициране на риск събития за проекти от сградно 

строителство, чрез онлайн проучване с анкетни картии последваща обработка с ИОЗ.  

Предложеният подход идентифицира, анализира и предлага решения за справяне и 

недопускане на рискови събития при изпълнение на проекти от жилищното 

строителство. Разгледани и оценени са степента на въздействие на рискови събития 

върху времетраенето на проекти от жилищното строителство. Респондентите правят 

избор от предварително дефинирани риск събития, съставено на база проучване на 
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научната литература. Част от проведеното проучване обхваща превенции и мерки за 

справянето или недопускането на причини и риск събития водещи до закъснения при 

изпълнение на проекти от жилищното строителство. 
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АНАЛИЗ НА РАЗХОДИ ПРЕЗ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА СТРОИТЕЛНИ 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 

Александър Рибин
1

Университет по архитектура, строителство и геодезия 

LIFE-CYCLE COST ANALYSIS OF CONSTRUCTION INVESTMENT 

PROJECTS 

Aleksandar Ribin 

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy 

Abstract: Life-cycle cost analysis (LCCA) is a functional method for the cost estimation 

process that helps to find the best solutions to reduce total costs in the context of 

increasing attention to sustainable development. LCCA is one of the criteria for 

selecting the most economically advantageous tender in terms of cost-effective, 

according to the Public Procurement Act (PPA), but it is little known in Bulgaria and 

there are many unused practices for its implementation. This report structures the 

methodology for applying the method, taking into accouont the benefits and difficulties 

of its application. The aim of the study is to contribute to a better understanding of 

LCCA and the use of this knowledge to improve the process of implementing LCCA. 

Key words: life-cycle, costs, construction project, making a decision, investment, 

building 

1. Въведение

В много европейски държави Анализът на разходи през жизнения цикъл  (Life-

cycle cost analysis (LCCA)) се включва при тръжните процедури за строителни поръчки. 

Има създадени ръководства за прилагане на LCCА, основно за държавно финансирани 

проекти, каквито са например училища и мостове, инфраструктурни обекти[1, 2-4].  

Обществените поръчки у нас се възлагат въз основа на икономически най-изгодна 

оферта, която се определя по един от следните критерии за възлагане: най-ниска цена; 

ниво на разходите (разходната ефективност); оптимално съотношение качество/цена. 

Според тази норма посоченият критерий „икономически най-изгодна― е тази оферта, 

която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от възложителя 

показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на обществената поръчка по 

отношение на качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални 

1
 Александър Рибин, редовен докторант, УАСГ, бул. Хр. Смирненски № 1, alexandarribin@gmail.com 
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характеристики, а при избор на „ниво на разходите― и характеристики, свързани с 

опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и 

техническа помощ, срок за изпълнение и други.  

За 2019 г. данните показват, че от общо 2 299 обявления за обществени поръчки в 

сектор строителство в 1 543 се поставя критерий за възлагане, което е 67,1% от общо 

обявените в сектора поръчки, а в 756 обявления или 32,9%, липсват такива. 

Сравнителния анализ на годишна база показва, че дяловото съотношение на критерия 

„ниво на разходите― е 40 обявления, което е едва 0,57% от общия брой, който е 2299 

броя. За 2018 г. този процент е почти същия, от 2172 броя обявления общо, само 0,52% 

са с този критерий [5]. Данните показват липса на желяние и/или възможност за 

включването му в критериите от страна на възложителите и съществуването му като 

формалност в закона за обществените поръчки повече, отколкото прилагането му на 

практика. Има неразбиране по прилагане на критерия и липса на законова 

регламентация с императивен характер, когато този метод има належаща приложимост.  

Критерият „ниво на разходите―, който дава възможност да се приложи LCCA, 

предоставя инструмент за икономическа оценка на алтернативни варианти за 

устойчивост, показващи различни капиталови, оперативни разходи или използване на 

ресурси, извлечени като обща сума и дава информация при управлението на риска на 

проекта [6,7-9]. С него се определя модела на капитала, финансите, строителството, 

поддръжката и извеждането от експлоатация на сграда или съоръжение [10,11]. LCCА 

също е ключов елемент в оценката на екологичната устойчивост в строителството с цел 

намаляване на въздействието на сградите върху околната среда. LCCA е един от най-

функционалните методи за процеса на оценка на разходите, особено когато е приложен 

със симулация и оптимизация [12]. 

Инвеститорите и планиращите все по-често изискват инструменти за проектиране 

като инструменти за подпомагане на решенията, които биха позволили симулация и 

оптимизация на LCC още в ранните фази на планиране. Липса на показатели и 

обширни данни представлява най-големият проблем за надеждно изчисление и 

оптимизация на LCC. 

 

2. Характеристики на LCCА 

Според експертни разчети поддръжката и управлението на всяка сграда по време 

на жизнения й цикъл струва между 4 и 9 пъти повече от самото й построяване. 

Потенциалът за намаляване на разходите е най-вече там, където разходите и рисковете 

са най-високи. Над 50 на сто от капитала на фирмите е съсредоточен в недвижима 

собственост и съоръжения, като едва до 10 на сто от общите разходи за една сграда са 

свързани с нейното построяване, при среден живот на една сграда 75 години [13].  

Според ISO 15686  Life Cycle Costing –LCC е техника, която позволява да се 

направят сравнителни разходни оценки през определен период от време, като се 

отчитат съществените икономически фактори и през периода на първоначалните 

капиталови разходи, и през периода на бъдещите оперативни разходи. В частност, това 

е икономическа оценка, направена като се има предвид всички проектни съществени 

разходни потоци през периода на анализа, изразени в парична сума [14].  

Методът е надежден за прогнозиране и оценка на общите средства, необходими за 

един строителен проект по време на неговите етапи и възможност за избор на най-

икономичното решение през целия живот на проекта.  

 

3. Приложение на LCCА 

LCCА може да се приложи на практика на различни етапи, въпреки че е най-

ефективно да се използва по време на етапа на проектиране [15]. Използването на 
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дадена сграда през нейния живот има огромни финансови последици, които се 

генерират и отразяват при проектирането й, поради което това трябва да се вземе 

предвид от проектантския екип в най-ранния възможен момент от процеса на 

проектиране. Разходите за жизнения цикъл се използват като инструмент за 

проектиране за сравняване на разходите за различни проекти, материали и 

конструктивни компоненти. Основният проблем, свързан с прилагането на LCC е 

изискването да може да се прогнозира далеч напред, което предполага включването на 

вероятностно моделиране на разходите [16,17].   

 

3.1. Групиране на основните разходи за строителен актив 

В исторически план на фиг. 1 се вижда, как се променя компилацията от 

компоненти за една сграда и съответно разходите за тях. От чисто скелетна строителна 

конструкция на сградата, днес тя е вече комплициран технически организъм. За най-

новия тип сгради днес се използват различни понятия като ―енергийно-ефективни 

сгради‖ (Energy-efficiency Building), „здравословни сгради" (Healthy Building), сгради с 

„биоклиматична архитектура" (Bioclimatic Architecture), сгради „с устойчив дизайн" 

(Sustainable Building) и дори  „интелигентни" сгради (Intelligent Building). Концепциите 

все още се създават, но технологии, разглеждани като компоненти на ―нтелигентната‖ 

сграда вече са реализирани в не малък брой строителни обекти, в различни точки на 

света. Дори и в най-развитите страни обаче строителството на интелектуални здания 

все още се стартира по-скоро по изключение - като елитен проект.  Според 

приблизителни оценки, при изграждането на традиционни сгради 80% от разходите са 

за основно строителство (бетон, метални конструкции, стъклопакети и т.н.). Бюджетът 

на ―интелигентната сграда‖ е разпределен по различен начин - половината от него е за 

комуникационни системи и системи за управление. Все още в световен мащаб малко 

инвеститори са в състояние да приемат подобно разпределение. Според данни на  

Международната асоциация за управление на недвижимата собственост (IFMA) 

разходите по поддръжка на собствеността са най-голямото перо на компаниите след 

разходите за заплати. 

 

 
Фиг. 1. Историческо развитие на основните компоненти на строителния проект  
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Таблица 1. Структура на разходите на сграда през нейния жизнен цикъл 

Основни 

категории 

Подкатегории на разходи 

Нестроителни 

разходи 

1. Покупка на парцел и съответните такси; 

2. Разработка на клиентското виждане, доставяне, планиране, 

разходи за риск мениджмънт, регулация и правни обосновки 

3. Организиране вътрешни ресурси и администрация; 

4. Цена на финансиране 

Строителни 

разходи 

5. Проектиране и инженеринг; 

6. Временно строителство, почистване и база; 

7. Строителство, снабдяване, упълномощаване и предаване; 

8. Мениджмънт на проекта и супервайзер 

Експлоатационни 

разходи 

9. Налози; 

10. Застраховка; 

11. Енергийни разходи за отопление и охлаждане, електричество и 

услугите- водоснабдяване, канализация; 

12. Управление, почистване, охрана; 

13. Годишни регулярни разходи (пожароизвестяване, достъп за 

инспектиране). 

Разходи за 

поддръжка 

14. Поправки, рутинна подмяна на части, дребни ремонти; 

15. Загуби по време на поддръжката; 

16. Възстановяване на малки компоненти (поделементи или 

подсистеми) с цел възвръщане на естетичното им и 

функционално предназначение; 

Ремонтни 

разходи 

17. Възстановяване на основни елементи или системи с цел 

възвръщане на първоначалното им естетично и функционално 

предназначение през различни етапи от живота на сградата; 

18. Неочаквани разходи, възникнали от промени в 

законодателството например във връзка с околната среда, 

здравословни и безопасни изисквания или фискални промени. 

Разходи за 

освобождаване 

от строителния 

актив 

19. Срутване; 

20. Изхвърляне на отпадъци; 

21. Почистване на терена. 

 

Според оценките на аналитици, инвестициите в интелигентните компоненти на 

сградите се възвръщат за 3-5 години експлоатация на обекта. В годините след този 

период "интелигентната сграда" носи на своя собственик чисти приходи на стойност 5-

7% от експлоатационните разходи. Тези икономически показатели ще определят и 

повишения интерес на инвеститорите към реализацията на подобни проекти. 

Различните разходи настъпват през различни етапи от жизнения цикъл на 

сградата: проектиране, строителство, използване, подновяване, излизане от употреба 

или край на съществуването на сградата (табл. 1). Строителните елементи и 

съответните им разходи могат да бъдат категоризирани по различни начини. 

Различните страни имат системи за тази класификация. Най-общо етапите и 

категориите на  жизнения цикъл осигуряват рамката на отношенията, в която данните 

за LCC могат да бъдат организирани. По-добрата прецизност изисква по-детайлно 

представяне на разходите. Веднъж подходящо групирани, повтарящите се разходи 
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могат да бъдат сумирани на годишна база, дисконтирани към съвременен момент и 

съпоставени с първоначалните разходи. 

Проектирането на "интелигентната сграда" включва следните процеси: 

проектиране на енергийната ефективност, моделиране на зданието като цяло, 

интеграция с транспортните системи и околната среда. Важно е да се осъзнава, че 

малко проекти се ползват така, както са замислени първоначално. Качественото 

проектиране предполага възможности за модификация в бъдеще. При всички случаи 

обаче, решението, че ще бъде изграждана ―интелигентна‖ сграда трябва да бъде взето 

на най-ранния етап на проектиране и трябва да съществува разбиране, че ще се наложат 

допълнителни инвестиции в проекта. 

 

2.2. Изчисляване при LCCА 

LCC анализ включва неопределеност по отношение допусканията за бъдещи 

разходи, нивото на нарастване на разходите, бъдещото ниво на инфлация и очаквания 

живот на строителните компоненти на обекта. Формулата за изчисляване на LCC може 

да има вида: 

 

(2.1) LCC = IС + R+M +E +W – S    

 

където IС са инвестиционни разходи, R – настояща стойност на разходите за ремонти 

или капитални инвестиции, M- настояща стойност на разходите за експлоатация, 

поддръжка и дребни ремонти, E – настояща стойност на енергийните разходи, W – 

настояща стойност на разходите за вода, S - настояща стойност на остатъчната 

стойност на сградата, лв. 

Може да се допълват и други разходи съпътстващи етапите на един 

инвестиционен проект, като обекта на изследване може да е всякакъв тип строителство. 

В табл. 2 са показани възможности за определяне на настояща стойност на бъдещи 

парични потоци.   

Таблица 2. Оределяне на настояща стойнст при различни бъдещи разходи 

Формула за настояща стойност PV 

при еднократен паричен поток   
Използва се дисконтов фактор DF за да 

се изчисли настоящата стойност PV на 

бъдещ паричен поток CFt, възникващ в 

края на година t, при норма на 

дисконтиране r. 

tr
tCFPV

)1(

1


  

 

                    PV= CFt x DF(r,t)  

 
[1]  

[2]  

Формула за настояща стойност PV 

при серия от еднакви годишни 

парични потоци 

Използва се анюитетен фактор АF за да 

се изчисли РV на серия от еднакви 

парични количества CF, които се 

повтарят ежегодно за период от n 

години, при норма на дисконтиране r.                   

n
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t
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Формула за настояща стойност PV 

при серия от равномерно нарастващи 

годишни парични потоци 
Използва се модифициран анюитетен 

фактор АF
* 

за да се изчисли РV на 

ежегодно повтарящи се парични 

количества, които от година на година 

нарастват с едно и също ниво е за 

период от n години,
 

при норма на 

дисконтиране r. Нивото на нарастване e 

може да бъде положително или 

отрицателно.                      
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                    PV= CF1 x АF
*
(n,r,e)  

 

 

 

LCCА се основава на разбирането, че стойността на парите се променя с времето 

и като в резултат разходите, направени в различно време, не са равни. Тази концепция, 

наричана „времева стойност на пари ― е основата за анализ на разходите за жизнения 

цикъл. LCCA е процес за оценка на общата сума икономическа цена на актив чрез 

анализ на първоначалните разходи и дисконтирани бъдещи разходи като разходи за 

поддръжка, експлоатационни, потребителски и социални разходи през 

експлоатационния живот или жизнения цикъл на даден актив. 

 

 

Изводи 

Прилагането на метода за оценка на разходите през жизнения цикъл дава 

възможност да се визуализират разходите за единица строителна продукция, да се 

направи предварителен план на инвестициите като момент от време и парична сума т.е 

управлението на строителния актив става предвидимо и прозрачно. Ползите и 

възможностите от прилагането на LCC са: 

 Сравняват се алтернативни инвестиционни строителни проекти според реалния им 

разход; 

 Определят се и се намалят разходите за сграда; 

 Подпомага се проектанския екип; 

 Подпомагат се стратегически и планиращи решения; 

 Може да се направи анализ ползи-разходи. 

Навлизането на  този метод в практиката зависи от усилията на всички участници 

във фрагментирания строителен процес. 

Използването на LCCA допринася за интегрирането на процеса на проектиране, 

помага за идентифициране на възможности за енергийна ефективност и помага за 

намирането на най-добрите решения за намаляване на общите разходи. Прилагането на 

метода LCC прави прозрачна стойността на една сграда в течение на целия ù живот, в 

т.ч. инвестиции, поддържане, реконструкция и крайно премахване. 
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* 
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COMPETENCE MODELS AND THEIR APPLICATION IN 

CONSTRUCTION COMPANIES 

 

Ventsislav Stoyanov
1
, Martina Krasteva

2 

 

VSU “Lyuben Karavelov” Sofia 

Bulgarian Construction Chamber  

 

 

Abstract: In 2018, a study was conducted on the possibilities for formalizing 

competency models for key positions in construction companies, as part of the main activities 

related to "Development of the National Competence Assessment System", at the initiative of 

the Bulgarian Chamber of Commerce. The Chamber of Builders in Bulgaria is an active 

participant in the initiative, and the construction companies also played an active role in the 

survey. Research, analysis, evaluation and selection of key positions were performed. Based 

on the results, the main requirements for defining formalized competency models related to 

the selected key positions were specified. 

This report presents elements of the study, the task of which is to help solve pressing 

problems in providing a highly competent, knowledgeable and motivated workforce 

 

Key words: key positions, motivated workforce, competent specialists and workers 

 

 

1. Въведение  

През 2018 г. година се извърши проучване на възможностите за формализиране на 

компетентностни модели за ключови длъжности в строителните фирми,  като част от 

основните дейности, свързани с „Развитие на Националната система за оценка на 

компетенциите“, по инициатива на Българска стопанска камара. В инициативата 

                                                 
1
 Венцислав Стоянов, доцент, доктор, ВСУ „Любен Каравелов“, ул. Суходолска 175, гр. София, e-mail: 

venci_sto@abv.bg 
2
 Мартина Кръстева, Камара на строителите в България, ул. Михаил Тенев 6, гр. София, 

mkrusteva@ksb.bg 
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активен участник е Камара на строителите в България, като при анкетирането активна 

роля имаха и строителните фирми. Извърши се проучване, анализ, оценка и избор на 

ключови длъжности. Въз основа на резултатите се конкретизираха основните 

изисквания за определяне на формализирани компетентностни модели, отнасящи се до 

избраните ключови длъжности. Въз основа на тези проучвания се публикуваха в сайта 

„My Competence“ [1] набор от ключови длъжности и формализиран въпросник за 

оценка на кандидати за заемане на тези длъжности в дадена фирма. Работата в Камара 

на строителите в България (КСБ) продължи с поредица от изследвания, които да 

проследят тренда в удовлетворяване на работодателите от строителния бранш със 

знаещи и можещи ръководители и работници.  

 

2. Проучвания на КСБ в областта на знанията и уменията на персонала в 

строителните форми 

По инициатива на КСБ от 2016 година започва ежегодно анкетиране на членове 

на камарата по отношение потребностите от квалифициран персонал и трудностите, с 

които се сблъскват вследствие  недостига на висококвалифицирани специалисти. 

Основната цел е да се установят трайните проблеми, които стоят пред строителните 

фирми по отношение на осигуряване с квалифицирана работна ръка и начините за 

преодоляване на тези проблеми. Изследвани са фирми от различни региони на страната, 

като са включени големи, средни и малки строителни предприятия. 

 

2.1. Цел на проучването 

Целта на проучването е да се идентифицират потребностите на бизнеса от 

подготвени средно технически и изпълнителски кадри за строителния бранш на база на 

спецификата на всеки отделен регион. От тук се установяват и някои основни проблеми 

за повишаване на производителността на строителните фирми и устойчивото им 

развитие, чрез задоволяване на нуждите от квалифициран персонал. 

 

2.2. Основни елементи на проучването 

Статистиката през последните години показва тенденции на застаряване на 

работната сила, дължащо се преди всичко на факта, че строителството е загубило 

своята атрактивност за младите хора.  

От много време професионалните гимназии и други средни училища трудно 

намират ученици за прием в строителните специалности. Традиционно тежките 

условия на труд допълнително намаляват привлекателността на професията строител.  

Квалификацията на строителните кадри на всички равнища все още е проблемна. 

Въпреки безработицата, особено в по-големите и по-модерно фондовъоръжени фирми, 

се чувства недостиг на висококвалифицирани кадри. Проблемът се засилва и от 

високото текучество в бранша и невъзможността от страна на фирмите да осигуряват 

постоянна заетост на кадрите си. 

Анкетното проучване включва набор от длъжности, необходими за устойчивото 

развитие на строителните фирми от една страна и определянето на основните групи 

специалисти, нужни в различните региони – от друга. Получените резултати са от 

анкетно проучване на КСБ. 

 

2.3. Основни резултати от проучването 

Резултатите от анкетното проучване показват тенденция към устойчив недостиг 

на квалифицирана работна ръка както в големите и средни строителни форми, така и в 

малките. Недостигът от квалифицирани работници в основните групи професии в 

областта на високото строителство през 2018 г. са показани на фигура 1. 
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Първа година Втора година 

 

Фиг. 1. Разпределение на недостиг от квалифицирани работници в строителните фирми 

 

От фигурата е видно, че основният недостиг през изследваните години се отчита 

по отношение на работниците, които са включени в изграждане на грубия строеж. Това 

са кофражисти, армировчици и бетонджии. Те заемат между една трета и почти 

половината от необходимите кадри в строителните фирми, работещи в областта на 

високото строителство. На следващо място се отчитат проблеми в осигуряване с 

квалифицирани работници в областта на настилките и облицовките – между 24 и 32 

процента 

 

 
Фиг. 2. Сравнителна диаграма за промяна в нуждите от квалифицирани работници в 

строителните фирми през две поредни години 
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Останалите, между 22% и съответно 40%, се поделят между бояджиите, зидарите, 

специалисти по мазилки и шпакловки.  

Тук може да се включи още едно сравнение. Необходимостта от работници в 

изграждането на стоманобетонови сгради и съоръжения (кофражисти, армировчици и 

бетонджии) и монтажници на стоманобетонови или метални конструкции. 

Това изследване е представено в графичен вид на фигура 3. В този случай е 

необходимо в сравнението да участват и други критерии, като обем строителство, 

изпълнено като монолитно строителство и конструкциите, изпълнени като монтажни. 

 

 
Фиг. 3. Сравнителна диаграма за промяна в нуждите от квалифицирани работници в 

строителните фирми през две поредни години 

 

За тази цел е използвана информацията, предоставена от Статистически годишник 

за 2019 г., издание на Националния статистически институт [2]. В глава XVII 

Строителство, на стр. 329 е предоставена информация за произведената продукция от 

строителните предприятия, представена в таблица 1 както следва: 

 

Таблица 1. Продукция на строителните предприятия, съгласно Статистически 

годишник 2019 [2] 

Хиляди лева 

 2016 2017 2018 

Строителство на сгради 4466943 5612305 6420681 

Строителство на съоръжения 4259889 4584485 5511704 

Общо     

 

След интерпретиране на изходната информация като процентно отношение на 

строителството на сгради и строителството на съоръжения, се получават данни, 

показани в Таблица 2. 
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Таблица 2. Продукция на строителните предприятия, съгласно Статистически 

годишник 2019 [2] като процентно съотношение 

Хиляди лева 

 2016 2017 2018 

Строителство на сгради 51,19% 55,04% 53,81% 

Строителство на съоръжения 48,81% 44,96% 46,19% 

Общо  100 % 100 % 100 % 

 

Изграждането на сгради с малко надвишава изграждането на съоръжения. Разбира 

се тук критерият е чисто финансов и не може да отрази в пълна степен разнообразието 

от характеристики, които биха допълнили тази статистика и конкретизирали 

съпоставянето на обема строителство, към необходимите работници.  

Въпреки това, може да се представи опростено отношение на построените сгради 

и построените съоръжения, към необходимостта от специалисти монолитно 

строителство и специалистите – монтажници. В този случай се получава следния извод. 

Необходимостта от специалисти в областта на монолитното строителство е по-

критична от тази на специалистите – монтажници. От друга страна, въпреки недостига 

от работници се отчита възходящ тренд в обема реализирано строителство. Тук е 

необходимо да се включи инфлационният индекс, който съгласно предоставената 

информация от Националния статистически институт [3] е както следва:  

 

 

Таблица 3. Индекс на инфлация, съгласно Националният статистически институт при 

базова 2016 г.  

 2016 2017 2018 

Общо  1,0 1,4 3,1 

 

 

Таблица 4. Продукция на строителните предприятия, съгласно Статистически 

годишник 2019 [2] с корекция, съгласно индекса на инфлация  

Хиляди лева 

Години 2016 100% 2017 101,30% 2018 103,10% 

Инфлационен 

индекс  
  

1 
  1,3   3,1 

Строителство 

на сгради 
4466943 4466943 5612305 554028134 6420681 622762464 

Строителство 

на съоръжения 
4259889 4259889 4584485 452565153 5511704 534597866 

 

Както посочват данните, показани в таблица 4, трендът е в посока на стабилен 

растеж на строителството на сгради и строителството на съоръжения. Информацията 

може да послужи при сравнение тренда в необходимостта от строителни работници. 

 

За същият период е направено проучване и по отношение нуждите на строителния 

бранш от инженерно-технически кадър на линейно ниво на управление. На фигура 3 е 

съпоставена необходимостта от специалисти в областта на високото строителство на 

ниво линейни ръководители – технически ръководители или ръководители на строежи. 

Сравнени са търсените специалисти в областта на високото строителство и тези в 

областта на транспортното строителство.  
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Първа година Втора година 

Фиг. 3. Сравнителна диаграма за промяна в нуждите от квалифицирани работници в 

строителните фирми през две поредни години 

 

Отново, както и при предходното изследване е направена съпоставка между 

отделните специалности в годините, показана на фигура 4. Както се вижда от 

графиката, показана на фиг. 4 в процентно отношение търсенето на специалисти от 

сектор транспортно строителство се повишава. Един от основните фактори за тази 

тенденция е увеличаването на количеството на инфраструктурни проекти в страната, 

най-вече в изграждането на пътища и пътни съоръжения. 

 

 
 

Фиг. 4. Сравнителна диаграма за промяна в нуждите от квалифицирани работници в 

строителните фирми през две поредни години 

 

В изследванията е отчетена необходимостта и от други специалисти в областта на 

геодезията, ВиК строителството, както и в направления свързани с планиране, 

офериране, отчитане на строителството и други. 

 

3. Изводи и насоки за по-нататъшни проучвания 

 

Изведеният брой необходими кадри по специалности е приблизителен, предвид 

факта, че част от фирмите са подали информация за специалисти без да конкретизират, 

а други изразяват мнение, че липсват кадри от целия спектър на строителните професии 

и тази негативна тенденция ще се задълбочи през следващите години.   Освен това се 
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обръща внимание и на необходимостта от служители, които не просто притежават 

съответното ниво на квалификация, но и имат реалните знания, умения и подготовка за 

изпълнение на работните задачи. 

Трендът в необходимостта от квалифицирани работници в областта на грубия 

строеж, както и специалисти от линейния ръководен персонал се запазва висок, което 

отговаря и на ежегодното нарастване обема на строителството в нашата страна. 

Този доклад е начало на задълбочени изследвания за необходимостта от 

висококвалифициран и специализиран персонал за удовлетворяване нуждите на 

строителния бизнес и устойчивото развитие на строителния сектор. 
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STRENGTHENING OF SPREAD FOOTINGS BY INJECTION MICROPILES 
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Abstract: Several years after the commissioning of a group of equipment mounted on 

steel lattice poles, it was found that they began to tilt in different directions, which is 

unacceptable for their normal operation. From the engineering geological investigation 

it was established that the ground base just below the foundations is made of swelling 

clay. Seasonal fluctuations of soil moisture up to 4,0-5,0 m in depth cause uneven lifting 

and tilting of the pillars. In order to overcome the emerging swelling stress, it was 

decided to put additional load in the main plane of the foundations and to prevent water 

saturation of the foundation soil from surface waters, which is activating the swelling 

phenomenon. The following measures were proposed: a) improving the soil properties 

by injection of cement grout micropiles, b) anchoring the foundations deeper in the 

ground and creating additional vertical load in the base plane of the foundations, 

exceeding the swelling pressure of the soil, c) implementation of a watertight backfill 

above the of the foundations. 

 

Key words: swelling clay, injection micropiles, spread footings strengthening 

 

1. Въведение  

Няколко години след пускане в експлоатация на група съоръжения монтирани 

на железо-решетъчни стълбове е констатирано, че те започват да се накланят в 

различни посоки, което е недопустимо за нормалната им експлоатация. При 

изпълнените инженерногеоложки проучвания е установено, че земната основа 

непосредствено под фундаментите е изградена от глинеста почва проявяваща 

набъбващи свойства. Годишното колебание на почвената влажност достига в 

дълбочина до 4,0-5,0 m и това е следствие на естествени климатични и техногенни 

                                                 
1
 Георги Франгов, проф. д-р, инж., София 1373, ул. „Суходолска“ 175, office@stiv88.com 

2
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фактори като продължително засушаване, при което почвата се свива и напуква, 

последвано от инфилтрация на атмосферни води през влажни сезони.  

Въз основа на анализ на наличната информация е направен извода, че дефор-

мациите на почвата предизвикват неравномерно повдигане и накланяне на съоръже-

нията, което е доказано и чрез геодезични измервания. За преодоляване на възниква-

щото напрежение на набъбване е необходимо създаване на допълнително натоварване в 

основната плоскост на фундаментите, а също и да не се допуска оводняване на земната 

основа от повърхностни води, което предизвиква набъбването на почвите.  

За увеличаване носимоспособността на земната основа, предотвратяване на 

бъдещи деформации на почвата и накланяне на съоръженията са предложени мерки в 

три направления: а) подобряване на свойствата на почвата чрез инжектиране на 

циментови разтвори, б) анкериране на фундаментите в земната основа и създаване на 

допълнителен вертикален товар в основната плоскост на фундаментите до стойности 

превишаващи силата на набъбване на почвата, в) изпълнение на водоплътен обратен 

насип над стъпката на фундаментите, който да възпрепятства проникването на вода в 

почвата причиняващо нейното набъбване. 

 

2. Инженерногеоложки условия 

В обсега на площадката през различни години са изпълнени няколко инженерно-

геоложки проучвания за изясняване на причините за проявените деформации и 

накланяне на съоръженията. Установено е, че земната основа се състои от кватернерни 

отложения обособени в три пласта с променлива дебелина (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Обобщена литоложка колонка по данни от проучване през 2019 г. 

Пласт №  

Долнище на пласта в проучвателен сондаж №  

спрямо терена, м Средна 

стойност 
С1 С2 С3 С4 С5 С6 

Пласт 1 - Тъмнокафява 

до черна органична 

глина 

2,90 1,50 1,90 2,00 1,40 2,50 2,10 

Пласт 2 - Светлокафява 

глина с варовити 

включения 

3,80 3,10 5,00 5,20 5,00 6,60 4,80 

Пласт 3 - Чакълест 

пясък, рохък до средно 

сбит, влажен до 

водонаситен 

>6,00 >6,00 >6,00 >6,00 >6,00 >7,00 6,50 

 По-важните констататации от полевите проучвателни работи и лабораторните 

изпитвания на почвени проби са следните: 

 Основната плоскост на единичните фундаменти е на дълбочина 1,50 m от терена и  

една част от тях са заложени върху пласт 1, а друга – върху пласт 2;   

 Почвите от пластове 1 и 2 проявяват набъбващи свойства при повишение на водно-

то им съдържание, което е установено от 5 независими земно-механични лаборато-

рии върху 21 изпитани ненарушени проби (Таблица 2). Тяхната осреднена сумарна 

дебелина под котата на фундиране е 3,30 m и тя изцяло попада в зоната на сезонни 

колебания на почвената влажност, което предизвиква набъбване на почвата и 

повдигане на фундаментите; 
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 Нивото на подземните води е установено на различни дълбочини от терена, което се 

дължи на релефа и сезона на проучване. Те са порови, безнапорни, акумулирани са 

в пласт 3, подхранват се от инфилтрация на атмосферни води и се дренират от 

близката река. 

 Таблица 2. Физични и деформационни свойства на пласт 2 

Проба      

лаб. № 

Дълбо- 

чина 

Наимено- 

вание 

Обeмна 

Плътност 

Коеф. на 

порите, е 

Свободно 

набъбване, 

Sн 

Напрежение 

на 

набъбване, σн 

  m   g/cm3   % МРа 

224 2,0-2,5 
прах. 

глина 
1,97 0,698 2,30 0,107 

226 1,4-1,7 
прах. 

глина 
1,98 0,629 3,85 0,198 

228 2,7-2,9 пес. глина 1,94 0,528 0,30 0,028 

230 3,0-3,5  глина 2,10 0,471 1,55 0,043 

236 3,8-4,3  глина 2,06 0,539 0,68 0,032 

4661 2,5-2,70 
прах. 

глина 
1,96 0,614 1,7 0,025 

4979 1,8-2,0 
прах. 

глина 
1,89 0,864 2,00 0,02 

4980 0,8-1,0 
прах. 

глина 
1,84 0,923 1,30 0,02 

4981 1,8-2,0 
прах. 

глина 
1,90 0,839 1,10 0,035 

4984 1,6-1,8 
прах. 

глина 
1,85 0,985 1,50 0,03 

4985 3,0-3,2 
прах. 

глина 
1,86 0,814 3,30 0,025 

6749 1,2-1,4 глина 1,91 0,830 1,40 0,085 

6750 2,4-2,6 глина 1,91 0,840 1,10 0,046 

6751 3,8-4,0 глина 1,88 0,880 1,10 0,052 

6752 1,4-1,6 глина 1,91 0,810 1,80 0,085 

6753 2,6-2,8 глина 1,79 0,960 1,00 0,045 

6754 4,2-4,4 глина 1,86 0,820 1,30 0,07 

6755 3,3-3,5 глина 1,78 0,860 0,70 0,02 

6758 1,1-1,3 глина 1,92 0,830 0,90 0,042 

8047 3,9-4,0 глин. прах 2 0,590 1,117 0,027 

8048 4,9-5,0 глин. прах 1,92 0,660 1,257 0,024 

Изчислителна стойност на 

параметъра (Xd) 
1,92 0,81 2,31 0,071 

 

Изчислителните стойности на физико-механичните показатели са определени 

след статистическа обработка при степен на обезпеченост 95 % и чрез прилагане на 

частни коефициенти съгласно DA2 (втори комбинативен метод) на Еврокод 7 [1]. 

  

3. Компенсираща сила на набъбването  
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 Изчислената сила на набъбване (Рн) под единичен фундамент с размери L = B = 

1,80 m е Рн = 230 kN, докато проектното натоварване в основната плоскост на фун-

даментите от собствено тегло, постоянни и променливи натоварвания по ос z е Fdz = 

129,4 kN. Разликата между силата на набъбване на почвата и натоварването по ос z 

върху фундамента е: 

 

(3.1) ΔР = Рн - Fdz = 230 – 129,4 = 100,6 kN 

     

За предотвратяване повдигането на фундаментите вследствие на набъбване на 

почвата е необходимо тази сила да бъде компенсирана. Възприет е принципа, че за 

предотвратяване повдигането на фундаментите при набъбващи почви  е необходимо 

нормативния вертикален товар в основната плоскост на фундамента да е по-голям  от 

силата на набъбване. За удовлетворяването на това условие се предвижда дълбочинно 

анкериране на фундаментите в земната основа чрез инжекционни микропилоти. Поради 

това, че силата на набъбване превишава вертикалното натоварване на фундаментите, 

инжекционните микропилоти ще работят на опън и ще се разчита на околното триене. 

Носещата способност на eдиничен фундамент с инжекционни микропилоти е определе-

на чрез изчисление на  база на установените свойства на почвената основа и емпирични 

данни (фиг. 1).  

 

Фиг. 1. Изчислителна схема за инжекционен пилот по осреднени условия 
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Носещата способност на инжекционния микропилот при опън се определя от 

околното триене на заздравената част от почвата по формулата [1]: 

(3.2)  Rs,k  =  ΣAsi . qsk,I   където:      

Rs,k  – сила на страничното съпротивление; 

Asi  – околна повърхнина на пилота в обхвата на i-тия почвен пласт, Asi = u.hi; 

 u    – периметър на сечението; 

hi   – височина на i-тия почвен пласт; 

qsk,I  – характеристична стойност на страничното съпротивление. 

За определяне на страничното съпротивление са използвани характеристичните стой-

ности на коефициента на порите (ек) и показателя на консистенция (Ic,k). Ораз-

мерителното напречно сечение и периметъра на инжекционния пилот с deqv=0,10 m са 

съответно: Ab=0,00785 m
2
,  u=0,314 m. Приетата дължина на пилотите е L=5,0 m, която 

преминава през цялата дебелина на набъбващите почви. Характеристичната стойност 

на носещата способност на 1 микропилот е:  
 

(3.3)  Rс,k = Rs,k / ξ4 = 68,3/1,4 = 48,8 kN    

Изчислителната стойност на носещата способност на вертикален микропилот е: 

 (3.4)  Rc,d = Rs,k / γs = 48,8/1,1 = 44,3 kN     

При наклон на микропилотите α=3,5° оразмерителната носеща способност е:  

 (3.5)  Rc,d α = Rc,d x cos α = 44,3 x 0,9985 = 44,2 kN    

При запазване на размерите на съществуващите фундаменти за компенсиране на силата 

на набъбване определяме 4 бр. инжекционни микропилоти, разположени в ъглите на 

фундамента. Тогава  натоварването върху 1 пилот ще бъде: 

 (3.6)  ΔРi = 100,6/4=25,2  kN 

По този начин е изпълнено условието ΔРi< Rc,d α. Заздравената част от земната основа 

е с близка до цилиндрична форма и има променлив диаметър достигащ 0,5 m.  

 

4. Последователност и технология на изпълнение 

При наличието на високо пластични глини под фундаментите, какъвто е 

настоящия случай, е подходящо прилагането на метода инжектиране чрез хидроразрив. 

Същността на метода се състои в следното: в предварително прокаран сондаж до 

проектираната дълбочина се монтира маншетна стоманена безшевна тръба, която през 

определени интервали е перфорирана, а от външната ѝ страна върху отворите е надянат 

гумен маншет. Пространството между тръбите и сондажа се запълва със специален 

разтвор и след неговото втвърдяване през отворите на маншетната тръба се нагнетява 

разтвор в режим на хидроразрив, който прониква в слабите места на земната основа 

като я уплътнява и подобрява физико-механичните ѝ свойства. При инжектирането 

перфорираните зони на маншетната тръба се ограничават от двете страни с разширяващ 

се пакер. Използваният флуид е на база цимент. Той се приготвя в циклонни или 

турболентни бъркалки и се нагнетява с помпи от типа на „Hany”, “Craelius” и др. Около 

маншетната тръба се образува колона от заздравена почва с неправилна, близка до 

цилиндър форма с диаметър до около 0,50 m. Последователността на изпълнение на 

дейностите е следната: 

 Отстраняване на обратния насип над стъпката на фундаментите; 
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 Направа на сондажни отвори с диамантена боркорона с диаметър 82 mm в стъпката 

на фундамента и подложния бетон; 

 Пробиване на сондажен отвор с диаметър 63 mm до проектната кота. Сондира се на 

сухо без промивка; 

 След прочистване на сондажния отвор се монтира инжекционна  стоманена тръба  

Ф48х3 mm с диаметрално разположени отвори Ф 9 mm на всеки 33 сm, през които 

се нагнетява инжекционния разтвор. Тръбата може да се изпълни по технологични 

съображения на отделни звена, като свързването им се извършва чрез муфи или 

челен заваръчен шев, плътен по целия контур на снаждането; 

 След спускане на металната тръба на микропилота в сондажа, разстоянието между 

нея и стените на сондажа се запълва с екранен бентонитов разтвор. Пет дни след 

наливането на екранния разтвор започва нагнетяването на циментовия разтвор. 

Интервалите се обработват в посока от "отдолу - нагоре". Нагнетяването става в 

режим на хидроразрив при максимално налягане 3-3,5 atm. Във всеки интервал се 

нагнетяват 35 - 40 kg сух цимент във вид на разтвор с декантация под 2 % и 

водоциментов фактор В/Ц - 0,8. За намаляване на декантацията в разтвора се 

прибавя бентонит до 6% от количеството на цимента.    

Инжекционните пилоти са разположени симетрично в ъглите на единичните фун-

даменти и сe изпълняват с наклон 3,5° (Таблица № 3, фиг. 2). След приключване на 

инжекционно-уплътнителните работи и набиране на първоначална якост на 

заздравената почва (не по-рано от 7 дни) се монтират на заварка закотвящи планки на 

инжекционната тръба на ниво горен ръб фундаментна стъпка (фиг. 3). От този момент 

инжекционните микропилоти изпълняват и анкерираща функция на фундаментите 

срещу повдигане от набъбване на почвата от земната основа.  

 

Таблица № 3. Технологични показатели на инжекционния микропилот 

  Показател    Стойност 

 1. Дълбочина на сондажа   5,00 m;   

 2. Диаметър на сондажа   63,0 mm; 

 3. Наклон на сондажа спрямо вертикала  3,5º; 

 4. Дължина на активната част  4,50 m; 

 5. Инжекционна тръба   стоманена Ф 48 х 3 mm;  

 6. Брой на интервалите в пилота  14   

 7. Височина на интервала   0,33 m 

 8. Инжекционен разтвор   чист циментов с декантация < 2% 

9. Разход на цимент в един интервал 35 – 40 kg/инт. (105 - 120 kg/m) 

 10. Дебит на инжектиране   5 - 8 l/min. 

 11. Инжекционно налягане   в границите от 0,5 до 3,5 atm. 

Контролните работи са съществен и задължителен елемент при изпълнението на 

инжекционните работи. Те са необходими за следене на процеса на инжектиране и за 

доказване постигането на предвидените технически параметри. Контролните работи, 

изпълнявани по време на инжекционния процес, имат за задача да следят спазването на 

технологичните параметри на инжектирането, рецептурата и физико-механичните 
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качества на разтворите, разположението на инжекционните сондажи, както и последо-

вателността на обработване на интервалите. 

 
Фиг. 2.  Разрез на изпълнени инжекционни микропилоти през единичен фундамент 

 

 

а) 

 

б) в) 
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Фиг. 3. Подготовка и извършване на инжекционни работи: а) диамантено сондиране 

през стъпката на фундамента; б) поинтервално инжектиране на циментов разтвор в 

режим на хидроразрив; в) завършени инжекционни пилоти със заварени планки 

Процесът на инжектиране продължава до отказ. За граница на отказа се приема 

достигането на едно от следните условия: 

 поглъщение от 8 l/min в продължение на 10 min.; 

 крайно налягане в размер на 2,0 - 2,2 atm.; 

 избиване на разтвор от съседен сондаж. 

След инжекционното заздравяване на почвите и анкерирането на фундаментите се 

изпълняват нови обратни засипки, чието основно предназначение е да екранират 

повърхностните води и по този начин да предотвратят сезонното изменение на есте-

ственото водно съдържание на почвите и проявата на набъбване [2]. Подходяща за цел-

та е местна прахова глина, която при послойно полагане и уплътняване при оптимално 

водно съдържание изпълнява функция на водоплътна бариера срещу инфилтрацията на 

атмосферни води. 

 

5.  Заключение  

Чрез изпълнените инжекционни работи се постига увеличаване плътността и 

носимоспособността на земната основа. Нагнетяването на водоциментов разтвор в 

почвата в режим на хидроразрив води до намаляване на обема на порите, повишаване 

на обемната плътност на почвата, прекъсване на капилярното движение на водата, 

формират се нови структурни връзки от взаимодействието на циментовия разтвор с 

почвата. Около ствола на инжекционната тръба се създава колона с близка до 

цилиндрична форма и променлив диаметър от циментопочва с подобрени физико--

механични показатели, а напрежението на набъбване в почвата се поема от околното 

триене на инжекционните микропилоти. Симетрично разположените инжекционни 

микропилоти спрямо фундамента и по-големия обем на реално заздравената почва от 

този, който е приет в изчисленията, подобряват в достатъчна степен свойствата на 

земната основа, в състояние са да поемат силата на набъбване на почвата и да 

предотвратят накланяне на съоръженията в бъдеще. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ИЗПЪЛНЕНИ СЪС 

СИСТЕМА ЗА СУХО СТРОИТЕЛСТВО W112  
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INVESTIGATION OF INTERNAL PARTITION WALLS FULL WITH DRY 

CONSTRUCTION SYSTEM W112 

 

Dimo Valkov 

 

 

 

Abstract: The report provides an overview of the application of drywall systems (SSS) 

internal partition walls type W112. The application of W112 type walls in the construction 

industry has been studied. An overview of the necessary materials for the construction of a 

non-bearing internal partition wall W112 (steel profiles, gypsum boards, etc.). The report 

includes standard and specific details for the implementation of wall type W112, and schemes 

for reinforcement are applied if necessary, as well as other specific details for the 

implementation of wall W112.The report provides an overview of the advantages and 

disadvantages of W112 type walls. 

 

Keywords: 

Template, Formats, Instructions, Times New Roman, Left Justified 

 

1. Въведение 

  

 Навлизането на преградни стени от гипсокартон в България започва от началото 

на 90-те години. От тогава до сега се наблюдава огромно развитие в тази област. Ако в 

началото преградните стени със сухо строителство (СС) се използваха само за 

архитектурно разделяна на помещенията, то днес съвременните системи са с качества 

не по-лоши от тези на останалите видове преградни стени.  

 Пазарът в България предлага голям избор от системи за вътрешни преградни 

стени изработени от различни видове плоскости и метални носещи елементи. Най-

разпространени са тези от гипсокартон и стоманени носещи елементи. Предпочитани са 

най-вече заради бързото си изпълнение, конкурентна си цена и възможността за 

изпълнение при лоши метеорологични условия (студено време). Основната тенденция е 

подобряването на качества като: топлопроводимост, звукопроводимост, 

паропроводимост, носимоспособност, устойчивост, мразоустойчивост и др. 

 

ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ 
1
Димо Вълков, инж., Lindner Immobilien Management EOOД, София, България, e-mail: valkov86@abv.bg;
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В доклад e направен анализ на вътрешна преградна стена изпълнена със система 

за сухо строителство W112. W112 е една от най-често използваните системи за 

вътрешни преградни стени. W112 е единична щендерна конструкция от метални 

профили съчетана с двуслойна облицовка с гипсови плоскости от всяка страна.    

Подходяща е за преграждане, както на големи помещения за офиси, банки и други 

обществени сгради, така и на помещения в жилищни сгради. 

  

2. Необходими материали за изпълнението стена W112 

2.1. Видове гипсокартонени плоскости за изпълнението на вътрешна преградна 

стена   W112 

 

За сухи помещения се препоръчва обикновен гипсокартон. Обикновеният 

гипсокартон е с препоръчителна дебелина 12,5 mm, използва се при изграждането на 

преградни стени межу сухи помещения. 

За мокри помещения се препоръчва влагоустойчив или водоустойчив 

гисокартон.  Влагоустойчивият гипсокартон,  притежава всички свойства на 

обикновения гипсокартон.  Характерното за него е вложеният силикон в сърцевината, 

благодарение на който водоустойчивия гипсокартон не влошава своите 

експлоатационни характеристики при наличие на влага. Същият е препоръчителен за 

използване при изграждане на преградни стени между две мокри помещения. 

Възможна е и комбинация между два вида гипсокартон обикновен и влагоустойчив, 

когато стената разделя мокро от сухо помещение.  

За помещения при, които има опасност от възникване на пожар, се препоръчва 

пожароустойчив гипсокартон. Използването на пожароустойчив гипсокартон покрива 

изискванията за противопожарна безопасност.  

Посочените по-горе видове гипсокартон са най-често използваните при 

изграждането на стена W112, но не са единствените. В случаи, в които се налага 

изпълнението на влагоустойчива стена и същата трябва да бъде и устойчива на пожар 

има два варианта за решение. Единият, стената да бъде изпълнена от пожароустойчив 

гипсокартон, след което да бъде импрегнирана, така че на нея да бъдат изпълнявани 

мокри процеси. Другият вариант е да бъде използван гипсокартон със смесена функция 

като Димант (Diamant), същият съчетава качествата на влагоустойчив гипсокартон и 

пожароустойчив. При случаи, в които е необходима по-добра звукоизолация, се 

препоръчват плоскости като Видифоник и Silentboard.  

За достигане на радиоактивна защита в рентгенови кабинети се препоръчва 

Ridurit, Rigiform, същите нямат хартиено покритие, а само сърцевина армирана със 

стъклени фибри, листове с повишена твърдост (HD жълт цвят) както и с оловно 

покритие.  
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2.2. Видове профили за изпълнението на носеща конструкция за W112 

 

 Видове профили са: 

 

- CW/CD-профил (PS профил) – CW се използва се за производство на прегради. 

Служи като вертикални стелажи. В задната част на всеки профил има дупки във 

формата на буквата H, които позволяват инсталирането на инженерни комуникации 

(електричество, телефон и т.н.) вътре в преградите; 

 

-UW/UD-профил (PN профил) - използва се за производство на прегради. Служи 

като „ръководство“ за CW/CD-профила; 

 

-UA усилен профил, използва се за изработка на отвори в гипсокартонени стени. 

Чрез размера на профила се определя и размера на стената. Най-разпространения 

размер е 12,5 сm, същата се изпълнява с профили с големина 75 mm, но в случай, в 

които е необходимо по-голяма дебелина на станата за монтаж на инсталации може да 

се приложат профили с по-голям размер 100, 125 или 150 mm. Когато е необходима 

стена с по-малки размери същата се изпълнява с профил с дебелна 50 mm или се 

използва Optimum систеама, която е с големина 30 mm. На фиг. 1 е показана 

схематично връзката между CW/UA-профили и UW-профил. Същия детайл се прилага 

при изпълнението на вътрешни преградни стени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Връзка между CW/UA-профил и UW-профил 
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3. Типови монтажни схеми на преградна стена от единична щендерна 

конструкция с двустранна двуслойна обшивка тип W112 

 

На фиг. 2 са показани базисни монтажни схеми на стени тип W112: връзка към 

масивна стена; връзка към масивен таван; вертикална фуга между плоскости и 

хоризонтална фуга между плоскости; 

 

Фиг. 2.  

.  

Често срещан проблем при стените от системите за сухо строителство, е 

понасянето на по-големи товари. Решението на този проблем е с подсилване на стената, 

чрез монтирането на хидрофобен шперплат от вътрешната страна на стената (фиг. 3). 

  

 
Фиг. 3. Усилване на стена 

 

На фиг. 3 е показано усилване за монтаж на оборудване за баня и тоалетна, но 

по-същия начин може да бъде изпълнено усилване при други нужди, т.н. за монтаж на 

кухненско оборудване, подсилване за телевизор и др. 
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На фиг. 4 са показани детайли за изпълнение на стена W112, преградна стена 

между две сухи помещения, мокро-сухо помещение, мокро-мокро както и 

противопожарен детайл EI 60. 

  

 

 
Фиг. 4. Детайли 

 

 

4. Предимства и недостатъци на преградни стени изпълнени със система за сухо 

строителство W112 

 

4.1. Предимства: 

 

- относително ниската себестойност; 

- добра топлоизолация, звукопроводимост, паропроводимост; 

- изпълнението не зависи от метеорологичните условия; 

- бързина на изпълнение; 

- получава се много добра повърхност за полагане на боя; 
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- генерира се малко количество строителен отпадък; 

- профилите и картонените плоскости са рециклируеми на 70 %; 

- удобни са за прекарване на инсталации електро, ВиК, ОВ и др.; 

- стена тип W112  е лека, това намалява собственото тегло на сградата. 

 

4.2. Недостатъци: 

 

- необходимост от квалифицирана работна ръка; 

- необходимо допълнително усилване при по-големи товари; 

- не добра устойчивост при удар; 

- специални изисквания при съхранение на материалите.  
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Abstract: The dynamic load plate test with light falling weight device is a method for 

determination of the dynamic deformation modulus Еvd of the subgrade, the different 

granular pavement layers, backfills etc. The method has found a wide range of 

applications in the field of geotechnical and transportation engineering in many 

countries and it is not only standardized, but also has established itself as a main 

method for control of the degree of compaction and for assessment of the ground 

deformation behavior. The main advantages of the method include the significantly 

reduced total testing time without compromising the accuracy of the test results and the 

lower requirements regarding human and technical resources. 

This article presents the basic principles of the dynamic load plate test with light falling 

weight device. This test method is not implemented in the Bulgarian national standards, 

which limits the scope of its application in the engineering practice to occasional self-

control measurements. Introducing the dynamic load plate test with light falling weight 

device and dynamic deformation modulus as an assessment criterion would be a logical 

step in our engineering practice, which will have a positive impact on the controlling of 

the compaction process. 

 

Key words: dynamic load plate, light falling weight device, dynamic deformation 

modulus 

 

 

1. Въведение 

Постигнатото качество на уплътняване на земните маси или на различни по вид 

материали за конструктивни пластове е от основно значение за гарантиране 

дълготрайността на дадена конструкция. В световен мащаб като базови критерии за 

                                                 
1
 Ирена Сулай, гл.ас. д-р инж., кат. „Пътища и транспортни съоръжения”, УАСГ, бул. „Хр. Смирненски“ 
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оценка на процеса на уплътняване са се наложили модулът на деформация и степента 

на уплътняване. Определянето на тези основни показатели изисква значителен времеви 

ресурс. 

Понастоящем регламентираните в Р. България методи за контрол на постигнатото 

качество на уплътняване до известна степен не предоставят възможност за бързо и 

ефективно извършване на голям брой контролни измервания в обхвата на дадена площ, 

което оказва своето пряко влияние върху достоверността на получените резултати. 

Впоследствие могат да бъдат направени погрешни заключения, респ. препоръки, които 

са необосновани и неефективни. 

При определянето на постигнатата степен на уплътняване предварително се 

вземат проби от даден почвен вид/почвена смес, респ. минерален материал. В 

лабораторни условия пробите се изпитват по метода на Proctor, за да се определят 

техните уплътнителни почвени характеристики (максимална обемна плътност на 

скелета и оптимално водно съдържание). На следващ етап се прилага някой от 

основните методи за получаване на стойността на постигнатата обемна плътност на 

скелета на почвата in situ (метод с режещ пръстен; метод чрез заместващ пясък; метод с 

радиоизотопен плътномер и др.). Следва пряко съпоставяне на постигнатата в полеви 

условия обемна плътност на скелета на почвата с определената в лабораторни условия 

максимална обемна плътност на скелета, за да се даде заключение относно критерия 

„степен на уплътняване“. 

Определянето на деформационните характеристики на почвата/почвената смес, 

респ. минералните материали чрез статично натоварване с кръгла натискова плоча 

(щампа) изисква планово изграждане на значителна опитна натискова установка – 

разполагане на изпитвателна апаратура (натискова плоча, крик, опорна рамка и др.) и 

на тежка строителна техника за контратежест. Изпитването се състои в постепенно 

натоварване на изпитвания почвен пласт посредством кръглата натискова плоча, докато 

напреженията под плочата достигнат определена стойност. Следва етап на 

разтоварване. Натоварването, както и разтоварването, се извършват на три цикъла, като 

се отчитат съответните напрежения и слягания. Резултатите от проведеното изпитване 

във вид на модули на деформация и модули на еластичност могат да се определят и 

оценят едва след извършване на съответна обработка на получените in situ данни. 

Преместването на опитната установка (плоча и контратежест) в друга точка на 

контролираната строителна площ е трудоемко, води до преустановяване на 

строителните дейности на обекта, което неминуемо има и своето отражение по 

отношение на финансовия ресурс, времето за изпълнение и др. Поради невъзможността 

за провеждането на голям брой контролни изпитвания често анализът на данните, респ. 

направените заключения не са еднозначни от гледна точка на математическата 

статистика. Друг основен недостатък е, че не винаги се изчаква необходимото време за 

затихване на деформациите за зададената стъпка на натоварване (особено при свързани 

почви), което в резултат води до отчитане на завишени стойности на получените 

модули. 

Изпитването с динамична плоча от лек тип (динамична щампа, динамична 

натискова плоча, вж. Фиг. 1) е лесен, бърз и надежден метод за проверка на носещата 

способност и процеса на уплътняване на пластове от несвързани видове почви и 

материали, който е намерил своето широко приложение в сферата на геотехническото и 

транспортно строителство на много държави. Понастоящем този метод на изпитване не 

е заложен в нормативната уредба на Р. България, което ограничава възможностите за 

прилагането му в нашата строителна практика до единствено и само за целите на 

собствения контрол in situ. Например Н. Керенчев в [5] описва случай за проведено 

изпитване с динамична плоча от лек тип, с цел определяне на еквивалентния статичен 
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модул на деформация на земната основа, респ. на отношението на модулите на 

деформация при втори и първи цикъл на натоварване Ev2/Ev1 за точки, подложени на 

пряко динамично въздействие. 

 

  

Фиг. 1. Динамична плоча от лек тип [4] 

 

Въвеждането на динамичната плоча от лек тип и на метода на изпитване с нея в 

нашата страна изисква както представяне, респ. възприемане на предимствата на уреда 

и метода от строителната колегия, така и изготвяне на ясен нормативен регламент, 

включващ област и граници на приложение, методика за провеждане на изпитването, 

оценка на получените резултати и др. Динамичната плоча от лек тип може да се 

прилага успешно както за целите на собствения контрол in situ, така и за цялостен 

контрол по време на строителството, като алтернативен метод на статичното изпитване 

с кръгла натискова плоча. 

 

2. Устройство на уреда динамична плоча от лек тип 

Динамичната плоча от лек тип се състои от следните основни конструктивни 

части (вж. Фиг. 2): кръгла натискова плоча, устройство за натоварване и електронен 

измервателен уред. 

Основна конструктивна част е кръглата натискова плоча, в която осово е вграден 

сензор за измерване на ускорения или сензор за измерване на скорости. Долната 

основна повърхност на плочата е равна, а върху горната ѝ повърхност е прикрепено 

центриращо топче. 
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Фиг. 2. Устройство на уреда динамична плоча от лек тип [1] 

 

Устройството за натоварване се състои от направляваща щанга, която се 

разполага върху кръглата натискова плоча. По направляващата щанга се движи падаща 

тежест, която в начална позиция (вдигнато положение) се задържа от т.нар. механизъм 

за задържане и освобождаване. След освобождаване падащата тежест се ускорява под 

действието на силата на тежестта и се води по направляващата щанга надолу. Падащата 

тежест нанася удар върху пружинно-демпферен елемент, чрез което натоварва кръглата 

натискова плоча с дефиниран импулс. 

Устройството за натоварване изцяло пасва към кръглата натискова плоча в зоната 

на центриращото топче. 

Електронният измервателен уред е свързан със сензора в кръглата натискова 

плоча. Уредът регистрира подадените от сензора сигнали по време на изпитването и 

изчислява резултатите. Същите се представят на екрана на уреда, като същевременно се 

съхраняват и в неговата памет. 

 

3. Принцип на метода и етапи при провеждане на изпитването 

Изпитването с динамична плоча от лек тип е метод за определяне на модула на 

деформация от динамично натоварване Evd [MN/m
2
] на различни почвени 

видове/почвени смеси и насипни материали.  

При този метод на изпитване падаща тежест осъществява ударно натоварване 

върху корава кръгла натискова плоча, поставена върху изпитваната повърхност на 

земната основа. Земната основа се приема за еластично-изотропно полупространство. 

Чрез устройство за натоварване се освобождава падаща тежест във вид на метален 
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цилиндър, която започва да се движи по направляваща щанга надолу до достигане на 

пружинно-демпферен елемент. При повечето уреди този пружинно-демпферен елемент 

се състои или от серия свързани помежду си стоманени дискови пружини, или е във 

вид на плътен цилиндър от изкуствен материал. По време на изпитването устройството 

за натоварване е разположено центрично върху кръглата натискова плоча в зоната на 

т.нар. центриращо топче, с цел да се предават само натискови сили върху земната 

основа. Чрез центриращото топче се възпрепятства повдигането на натисковата плоча в 

посока от повърхността на земната основа нагоре и се гарантира постигането на 

центрично натоварване. Непосредствено под центриращото топче в плочата е 

разположен сензор, свързан към електронен измервателен уред. При ударното 

натоварване на кръглата натискова плоча с помощта на интегриран в измервателния 

уред микропроцесор се изчисляват движенията на плочата, респ. нейните премествания 

чрез еднократно интегриране на измерените скорости, респ. чрез двукратно 

интегриране на измерените ускорения. 

При провеждане на стандартното изпитване, кръглата натискова плоча се поставя 

плътно към изпитваната повърхност на земната основа, която предварително е 

заравнена и е строго хоризонтална (вж. Фиг. 3а). Отстранява се попаднал насипен 

материал и/или се разчистват нарушени зони. В случай, че по повърхността на пласта, 

върху който ще се провежда изпитването са налице неравности, същите могат да бъдат 

заравнени чрез разстилане на сух, фин или среден пясък и при условие, че се запълват 

празнини само под повърхността на кръглата плоча.  

 

 а    б 
 

   в  г 

Фиг. 3. Основни етапи при провеждане на изпитване с динамична плоча от лек тип [4] 

 

На следващ етап устройството за натоварване се разполага центрично върху 

плочата (вж. Фиг. 3б) и следва свързване на електронния измервателен уред към нейния 

сензор за ускорение (вж. Фиг. 3в). Направляващата щанга се държи във вертикална 

позиция (вж. Фиг. 3г) и дотолкова свободно, че при удар да може да се движи в своето 

надлъжно направление, а кръглата плоча да не бъде нито допълнително натоварена, 
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нито допълнително разтоварена от техническия персонал, който провежда изпитването. 

За да се постигне плътно и правилно прилягане на плочата към земната основа, е 

необходимо провеждането на три предварителни удара с падащата тежест. 

Впоследствие се изпълняват три основни измервателни удара, за които се регистрират 

преместванията на плочата, посредством електронния измервателен уред. От 

максималните стойности на измерените премествания z1max, z2max, z3max [mm]  се 

определя тяхната средна аритметична стойност zmax [mm], която е база за изчисляване 

на модула на деформация от динамично натоварване Evd [MN/m
2
]. 

Тук следва да се отбележи, че са направени две основни приемания: 

- изпитването с динамична плоча от лек тип се оценява с помощта на формулата 

за статично натоварване с кръгла натискова плоча. Формулата се основава на теорията 

на статично натоварено еластично полупространство: 

 

(3.1)  

 

където: r [cm] – радиус на кръглата натискова плоча; Δσ – разлика в стойностите на 

напреженията; Δz – разлика в стойностите на сляганията. 

С приемането на това опростяващо обстоятелство, се изключва възможността за 

отчитане на масови инерционни сили и зависими от скоростта връзки. 

- хипотетично се приема, че при провеждането на изпитването с динамична 

плоча от лек тип, възникващото максимално средно напрежение в земната основа σ е с 

константна стойност 0,1 MN/m
2
. Максималното напрежение по правило трябва да 

отговаря на напрежението, което се създава върху земната основа или 

противозамръзващия пласт от натоварване 50 kN на автомобилно колело. В зависимост 

от конструкцията на пътната настилка, от дебелината на пласта и дълбочината на 

заложение се получават напрежения в порядъка между 0,2 MN/m
2
 и 0,01 MN/m

2
 [3]. 

Въз основа на това опростяване, формула (3.1) за кръгла натискова плоча с диаметър 

300 mm придобива вида: 

 

(3.2)   

 

Така определянето на модула на деформация от динамично натоварване Evd се 

свежда само до оценката на максималната стойност на преместването zmax. 

Двете основни приемания по-горе са рационално и разумно приближение, 

базирано на правилното съчетание между отделните параметри на уреда и на 

очакваните показатели на земната основа. Съчетанието на отделните параметри на 

уреда са подробно разгледани в трудовете на Weingart [2]. 

 

 

Изводи 

Изпитването с динамична плоча от лек тип е полеви метод за определяне на 

модула на деформация от динамично натоварване Еvd на земната основа, на различни 

по вид конструктивни пластове, обратни засипки и др. Методът е намерил своето 

широко приложение в сферата на геотехническото и транспортно строителство на 

много държави и е не само нормативно регламентиран, но и се е наложил като 

предимствен метод за контрол на степента на уплътняване и за оценка на 

деформационното поведение на земната основа. Провеждането на всяко изпитване е 

бързо, изисква ограничен човешки и технически ресурс, получените резултати са с 
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висока степен на обезпеченост и могат да бъдат анализирани и тълкувани веднага след 

провеждане на изпитването. 

Регламентирането на динамичната плоча от лек тип и на модула на деформация от 

динамично натоварване Еvd, като оценъчен критерий, би било рационална и доказано 

обоснована стъпка за строителната практика у нас, която ще има своето положително 

влияние при контрола на процеса на уплътняване и оценката на деформационното 

поведение на земната основа или пластове от различни видове почви/материали. 
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Abstract: The name " renovation" etymologically comes from the Latin word sānus, 

which means "healthy". A specific problem in the renovation of multi-family residential 

buildings in Bulgaria is the problem with ownership. Another problem related to the specifics 

of ownership regarding the projects for renovation and energy efficiency in multi-family 

residential buildings is related to uninhabited apartments in habitable buildings. In view of 

the physical and technical circumstances, several more groups of problems should be 

identified. The article examines in many layers the problems before the renovation of multi-

family residential buildings in Bulgaria. 

 

Key words: renovation, multi-family residential buildings 

 

 

1. Въведение  

Името “саниране” етимологически произлиза от латинската дума sānus, която 

означава „здрав“. Като термин „саниране“ се използва най-вече на български език, по-

рядко на руски. В руския език се употребява изразът „реновация жилищного фонда“, а 

на български  по-рядко се използва „реновиране на сгради“. На английски - “renovation 

of buildings”; на немски - Renovierung von Gebäuden; на испански - la renovación de 

edificios; на френски - la rénovation des bâtiments, на италиански - ristrutturazione degli 

edifici и т.н.  

 Изразено с технически термини „саниране“ означава реконструкция на сградите 

и съоръженията, чрез която да може да се постигне от една страна надеждност на 

конструкцията им при експлоатационни и климатични въздействия (бури, земетресения 

и др.), а от друга страна да се постигне определен комфорт при експлоатационни 

условия (напр. топлоизолация, звукоизолация, инженерни системи). Ипо този начин, 

санирането може да бъде определено като общо понятие, което включва в себе си: 

реконструкция и модернизация. Реконструкцията и модернизацията са различни 

понятия. Реконструкцията на дадена сграда е свързана с промени в носещата й 

                                                 
1
 докторант, ВСУ „Любен Каравелов“, ул. Суходолска 175, гр. София, e-mail: venci_sto@abv.bg 
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конструкция, целящи да я направят годна за обитаване, съгласно действащите към 

момента на реконструкцията нормативни документи. 

2. Проучвания на КСБ в областта на знанията и уменията на персонала в 

строителните форми 

Модернизацията включва комплекс от мерки за повишаване на потребителските 

качества, благоустроеността и комфорта на обитаване на дадена сграда, при които не се 

засяга  носещата ѐ конструкция. При модернизацията често се променя обемно-

планировъчното решение на сградата, подменя се отоплителната и система, сградата се 

топлоизолира, изгражда се климатична система и др. Осъществяваните при 

модернизацията мероприятия са свързани с преодоляването на неизбежната с течение 

на времето морална амортизация.
2 

Реконструкцията и модернизацията имат за аналози 

термините „техническо обследване“ и „енергийно обследване“. Въпреки че на 

техническото обследване подлежат и инсталациите, все пак по-често то касае 

конструкцията и реконструкцията на сградата. Лоша практика е сградите, особено 

панелните сгради, да се подлагат само на частично техническо обследване с аргумента, 

че не се правят промени по носещата конструкция.  

 Така например в българската практика при саниране при паспортизацията на 

сградите не се прави пълно обследване със следния аргумент: Според БДС EN 1998-3 

минималния брой отворени дюбели трябва да бъде 20% при пълно обследване на 

сградата. Такова е необходимо да се извърши само когато се увеличават 

натоварванията, т.е. когато се извършва надстрояване или се променя носещата 

конструкция. При санирането на сградата не се увеличават натоварванията и когато не 

са констатирани промени в конструкцията не е необходимо да се отварят 

хоризонталните дюбелни съединения, за да се установи качеството на заварките, 

корозията на вертикалните връзки и качеството на замонолитващия бетон. След тази 

констатация обикновено следва позоваване на „специално поручване на НИСИ за 

състоянието на жилищните сгради по системата ЕПЖС от 1998г. съгласно което при 

некачествено изпълнение на съединенията, липса на антикорозионно покритие и 

експлоатация при висока влажност максималната скорост на корозия е около 0,001 

мм/година, което при 100 годишен период на експлоатация води до намаляване на 

сечението на армировъчните пръти с 8,5 % (za N16) и до 10% (за N26) с което се твърди 

че дюбелните връзки имат необходимата експлоатационна годност.3 Изследванията 

при малкото направени пълни технически обследвания в България за последните 20 г. 

обаче показват, че се наблюдават незапълнено изцяло с бетон съединения, наличие на 

недобре уплетнен и десортиран бетон и др. Преобладаваща част от тези дефекти се 

дължат на неспазване на технологията на изпълнение, при която от съществено 

значение е консистенцията на полаганата бетонна смес, времето за полагане след 

приготвяне на сместа.4 

 Изводите, които се налагат за строителната практика по саниране в България са, 

че: 

 - Не се правят пълни технически обследвания и въпреки доклада на Световната 

банка за сеизмична опасност и нерелевантни и недостатъчни данни от технически 

обследвания, практиката е да се извършва саниране с позованване на морално остарели 

изследвания от 1998г. (от 1998г. до 2020г. са изминали 22 г, което е половината от 

                                                 
2 Даковски, Ц. Д. , Санирането на жилищните сгради – социално-икономически проблем от 

изключителна значимост, сп. “Жилища”, бр. 3-4, 2005 г. – С. 2. 

3 Хрисчев, Л., Сотиров, Д., Стоянов, В., Дефекти при едропанелните жилищни сгради, В: 

Сборник с доклади от XIV Международна научна конференция. ВСУ', 2014, – С. 8. 

4 Хрисчев, Л., Петров, Б., Орлинов, Р., Конструктивно и топлотехническо обследване на 

елементи на едропанелна жилищна сграда,  В: Годишник на УАСГ, Т 51, 2018г. – С. 15. 
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продължителността на физическия живот на една панелна сграда, който е около 50 

години).5 

 - С цел да се догонят изискванията на ЕС за напредък по отношение на 

енергийна ефективност и да се отчете процент санирани сгради, за които е доказано 

повишаване на енергийния клас поне с една степен след извършеното реновиране, се 

извършват строително ремонтни работи, които касаят енергийното саниране и 

модернизацията на сградата, а се прескача необходимостта от реконструкция. 

 И така санирането, което включва реконструкция и модернизация като обща 

характеристика, се подразделя практически на: енергийно саниране от една страна, за 

което се предвиждат специфични енергийни експертизи или енергийно обследване и на  

топлоизолация на сградата, за която също се изисква специфична експертиза. Това 

разделяне на понятието се осъществява на база на практиката, тъй като и самото 

понятие „саниране“ навлиза в световната строителна практика в последното 

десетилетие на ХХ век за да отрази специфичния комплекс от строителни работи, които 

бяха изпълнени с цел да бъдат осъвременени едропанелните жилищни сгради. Eдно 

типично саниране на жилищна сграда включва цялостно обследване състоянието на 

сградата, частична реконструкция на връзките между сглобяемите елементи, ремонт 

или подмяна на покривната хидроизолация, ремонт или подмяна на водоснабдителната 

и канализационна системи, цялостно оздравяване на фасадите, повишаване на 

енергийната ефективност на експлоатацията на сградата чрез повишаване 

топлозащитната способност на ограждащите конструкции, подмяна на отоплителната 

система, изграждане на климатична и(или) вентилационна уредби. Също така при 

санирането се ремонтират всички останали елементи от сградата, за които при 

обследването се установи, че поради техническата им амортизация не са в състояние да 

изпълняват пълноценно функционалното си предназначение. 

 Както беше отбелязано понятието „саниране“ освен, че е свързано с определен 

тип практика от последните години, е свързано и с определени тип политика от 

последните години. Това е валидно в перспективата на България на държава членка на 

ЕС.  Следователно при анализът на понятието „саниране“ когато това касае държави, 

членки на ЕС трябва да се има предвид:  а) факторът европейски политики, б) факторът 

финансиране в) местни особености, например въпросът със собствеността. 

Причината да се посочват тези фактори е, че като страна членка България следва да 

изпълнява политиките на ЕС в областта на Енергийната ефективност, и да съгласува 

националното си законодателство. Тези политики посочват определени добри 

практики. Същевременно обаче като най-бедната държава на ЕС и като страната с най-

слаба икономика в Общността, България не може да приложи непосредствено 

чуждестранния опит – причините са икономически и социални и те се виждат в две 

групи проблеми, които са специфични: 

 Това са проблеми свързани а) с оглед на собствеността и на човешкия фактор и 

б) с оглед на физическите и техническите характеристики на самите сгради.
6
 

 С оглед на собствеността и на човешкия фактор 
 Специфичен проблем при саниране на многофамилни жилищнио сгради в 

България е проблемът със собствеността:  

 - Частната собственост на апартаментите и съсобствеността върху общите 

части на сградата: покрив, фасади, стълбищни клетки, асансьори, както и общи 

                                                 
5 Оценка на жилищния сектор. Окончателен доклад, изготвен за Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството на Република България от Световната банка, юни 2017 г. – С. 27 

6 Назърски, Д., и колектив, Ръководство за енергийно ефективно обновяване на 

ограждащите конструкции на сгради, С., 2016, – С. 22-23 
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инсталации е основен фактор, който влияе за избор на подхода за саниране, още повече, 

че най-честите дефекти, посочвани при технологичното обследване, са именно общите 

части, за които е полагана най-малко грижа по поддръжка.  В България по 

статистически данни 92,5 % от жилищата са частна собственост и само 7,5 % са 

държавна или общинска собственост. Земята обаче на върху която са построени 

блоковете е на общината. Това създава определени трудности при финансирането на 

санирането на сградите и когато се следват примерите на Германия, Франция, Белгия и 

т.н., то трябва да се има предвид, че там ситуацията със собствеността, а следователно 

и с отговорността за поетите заеми не стои точно по този начин.
7
 

 Друг проблем, свързан със спецификата на собствеността относно проектите за 

саниране и енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради е свързан с 

необитаваните апартаменти в обитаеми сгради. Голям процент необитавани жилища в 

една сграда (респективно малък брой собственици) прави инвестицията неефективна от 

гледна точка на енергийната ефективност и неефикасна от гледна точка на 

финансирането, независимо от източника. 

 - Хетерогенният състав на собствениците по социален статус, 

платежоспособност и по възраст предполага вероятност за разногласие по отношение 

на обхвата на санирането, както и по отношение на техническите решения. Вероятно е 

голяма част от обитателите да не са солидарни с нужните технически решения, защото 

за пенсионерите инвестиционният проект, който би осигурил в дългосрочен план 

икономия на енергия и по-добро качество на живот има един смисъл, а за младите 

семейства, които сега встъпват във владение на жилище (много често с кредит, който се 

изплаща 20-25 г.) има друг смисъл. Това също така е важно и по отношение на 

отпускането на кредити. Възрастта има съществено отношение и към самия 

строително-ремонтен процес. Следва да се има предвид, че желанието за евакуация по 

време на строителния процес не винаги е следствие само на личен избор.
8
 

 С оглед на физическите и техническите обстоятелства  следва да се посочат 

още няколко групи  проблеми: 

 - Усложнен пластичен образ. За разлика от прагматичните формални решения 

на индустриално произведените многоетажни жилища в средноевропейските страни, 

архитектурният образ на някои от системите за ЕПЖС в България е преднамерено 

усложнен. Вариациите в етажността на отделните секции, формиращи „блок“, води до 

усложняване и оскъпяване на детайлите при калканните стени. Това прави по-сложна 

задачата за създаване на типови модели, които да с еприлагат мащабно при процеса на 

саниране. 

 - Напластявания. В резултат на неконтролирани индивидуални намеси върху 

сградите са „напластени” разнообразни елементи като: топлоизолация; остъкляване, 

дозиждане, преграждане, решетки при лоджиите; външни тела на климатици; сателитни 

антени; ограждане на пространствата над входните козирки. От една страна 

„напластяванията“, които при разработване на проекти за саниране се разглеждат като 

дефекти и в много от случаите са дефекти, но от друга страна тези ремонти са 

финансирани от частните собственици на жилища, които трудно могат да бъдат 

убедени, че се налага наново да инвестират средства в саниране. 

                                                 
7 Райчев, Т., Оценка на жилищния фонд и неговото саниране, В: ИЗВЕСТИЯ – издание на 

Икономически университет – Варна, 54-60 Икономически университет - Варна 2011 (2), – С. 59. 

8 Tомов, Ст. и колектив, Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни 

жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87, БП 87, Общинска 

програма по саниране и енергийно обновяване, Столична община, направление „Архитектура и 

градоустройство“, София, 2013г., – С. 5 
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 Дефекти, свързани с функционалността на сградите, които биват често 

откривани при ЕПЖС са: недостатъчна топлоизолация, нарушена звукоизолация от 

ударен и въздушен шум, течове в санитарните възли поради дефекти във ВиК 

инсталацията и отсъствие на хидроизолация, свободно движение на паразити и 

насекоми по височина на сградата, повишена шумова активност от асансьорната уредба 

и ударен шум, недостатъчна осигуреност на входните врати срещу взлом и кражба, 

течове от входните козирки и др.   

 С оглед на тези обстоятелства могат да с енаправят следните изводи: 

 Дефектите при панелното строителство в България се дължат от една страна на 

някои ниски технически показатели на елементите на сградите, а от друга на липса на 

адекватна поддръжка през време на експлоатационния период. Адекватната поддръжка 

е многократно споменаван фактор за стареенето на сградата и следва да се има предвид 

както при техничическите обследвания, така и при създаването на успешен 

организационно-управленски модел, който включва и специална част за бъдещата 

подръжка на санираните сгради (законово регламентирана, но и регламентирана като 

взаимоотношение между частния собственик и общината например, което може да бъде 

част от едно устойчиво кредитиране), тъй като подръжката е основен фактор, който 

определя стареенето. А така също при разработването на типови проекти, както и при 

разработката на конкретен проект за саниране, следва да се имат предвид принципите 

на устойчивата архитектура. Според тези принципи трябва да се създадат възможности 

за надграждането на санираната сграда с „екстри” и/или „иновации”. 

 Необходимо е допълнително задълбочено обследване и анализ на състоянието 

на конструктивните елементи и на дюбелните съединения между тях. 

 Морално остаряване 
 В допълнение към физическото остаряване е и моралното остаряване на всички 

технически системи и решения, използвани при панелното строителство. Морално 

остарели са и отделните строителни елементи, както самите  инсталационни системи.  

 Моралното остаряване касае най-вече от една страна функционалността на 

сградата, но това е свързано и се ксплоатационната годност и  физическия живот на 

панелните сгради. Моралното остаряване се отнася до елементите и материалите, 

вложени при строителството и повлияни от подръжката или неподдържането на 

сградата, но така също и се отнася до съвременните норми и стандарти, които 

определят политиките в жилищното строителство. Например, макар в началните 

години на проектиране и производство за всички едропанелни строителни системи е 

приемана постановката, че сградите ще се експлоатират в условия на осигурено 

централизирано топлоснабдяване, което се дотира от държавата. Това важи впрочем и 

за водоснабдяването и елктрификацията. С течение на времето нормативната уредба, 

третираща топлотехническите изисквания на сградите се е променяла неколкократно, 

съобразявайки се и със съществуващите към даден момент условия за доставяне на 

енергийни източници. Ниските цени на енергийните източници до края на 70-те години 

са имали своето отражение върху топлотехническите качества на сградите и съответно 

на проектираните отоплителни инсталации и отоплителните тела в тях. Последвалата 

енергийна криза се отразява чувствително както в проектните решения, така и в 

нормативната уредба. Този процес можем да наблюдаваме с аналогична сила и в 

момента, когато България е член на ЕС и следва да се съобрази с макро рамката за 

енергийна ефективност така, както някога, при строежа на панелни жилища, се е 

съобразявала с формата на доставките на ресурси в рамките на договореностите между 

социалистическите страни. 

 Промените, свързани с енергийната криза и смяната на политическата система, в 

едропанелното жилищно строителство се отразиха в: изменения на фасадните панели, 
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увеличаване дебелината на топлоизолационния слой при трислойните панели, 

намаляване или премахване на топлинни мостове, подобряване състава на бетоните за 

еднослойните панели; задължително полагане на топлоизолационен слой в подовите 

конструкции над сутерените; подобрявяне топлоизолацията над таванските плочи и 

преминаване от ниско към високо подпокривно пространство. 9 

 

 Саниране стъпка-по-стъпка. 
  

 В дългосрочен план категорично може да се твърди, че дълбокото саниране до 

високи енергийни класове е икономически по-изгодно от повърхностното и 

компромисно имитативно обновяване. Поетапното обновяване може да се справи с най-

сериозната пречка пред амбициозните проекти и програми – по-високите начални 

инвестиции, необходими за постигане на амбициозни цели. Разсрочването на 

инвестицията за по-дълги периоди от време и възможността за постепенно надграждане 

на санирането до все по-високи енергийни класове намалява инвестиционния натиск в 

началото на процеса и създава възможност за гъвкаво управление на следващите етапи 

на обновяването. Най-важният ефект от етапното изпълнение обаче е възможността за 

предотвратяване на блокиращия ефект на компромисното комплексно саниране, който 

неизбежно съпътства ниските енергийни цели в процеса на обновяване на сградните 

фондове. Въпреки че до този извод са достигали редица сериозни проучвания, този 

подход трудно си пробива път както в България, така и в други страни на ЕС.  

 В дългосрочен план санирането до клас А е икономически най-изгодно, така 

също съответства на Европейската политика за енергийна ефективност. Недостатъците 

са свързани с недостатъчните ресурси, необходими за осъществяването на по-високите 

начални инвестиции и това е най-сериозна пречка за неговото осъществяване. 

 Алтернативата, пред която обикновено се изправят както публичните власти, 

така и частните собственици на сгради, е: а) да ограничат обхвата на обновяването до 

по-малко на брой сгради – какъвто е моделът до момента и б) да допуснат компромис 

по отношение на равнището на обновяването, като извършат комплексно саниране до 

по-нисък енергиен клас - например клас С, както е в момента.  

 Първата възможност води до неприемливо отлагане или  изключително бавно и 

неясно продължаване на процеса, а втората блокира по-нататъшното обновяване за 

периода на икономическия живот на приложените мерки обикновено до около 30 

години. За да се възприеме по-висок енергиен клас, като същевременно се запази 

общото количество на санираните жилищни площи, без да се увеличават годишните 

обеми на началните инвестиции, може да се въведе саниране стъпка-по-стъпка.
10

 При 

него се изпълняват отделни мерки от предписаните пакети, при което равнището на 

определения енергиен клас се постига чрез постепенно надграждане като всяка 

следваща стъпка осигурява надграждане до все по-висок енергиен клас – от С до А/А+.  

Важно в този случай е, че мерките трябва да се проектират и изпълняват така, че всяка 

следващата стъпка да не уврежда или накърнява ефекта от предишната. Това може да 

се осигури както чрез стратегическите документи, така и чрез въвеждането на 

достатъчно широк набор типови проекти, които да са проектирани на този принцип. 

  

3. Изводи и насоки за по-нататъшни проучвания 

                                                 
9 Исторически обзор на жилищното строителство в България, изпълнено по строителна 

система – ЕПЖС, Приложение 3. В: Национална програма за обновяване на жилищни сгради, 

2005. – С. 3 

10 Cf. EU, STEP-by-STEP renovation towards nearly zero energy SPORT buildings (STEP-2-SPORT),  
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Подходът за обновяване „стъпка по стъпка“ като ефективен инструмент за 

„дълбоко“ енергийно преоборудване на съществуващи сгради в случаите, когато има 

недостиг на финансови ресурси или има други препятствия за цялостно обновяване е 

иновативен подход, които изрично  е насърчен от Европейската директива за енергийна 

ефективност чл. 4.
11

 

 В България има осъществени подобни проекти
12

 например по европейския 

проект  EuroPHit рпо който е извършена дълбока реновация на сграда на гимназия в 

град Габрово. В този случай е приложено следното поетапно саниране: (1) изолация на 

покрива; (2) изолация на стени, засенчване на прозорци на източната и западната 

фасади, подобряване на херметичността, вентилационния блок с рекуперация на 

топлина, монтаж на слънчеви панели; (3) изолация в мазето (външни сутеренни стени и 

подова плоча на салона); и (4) подмяна на прозорци и врати с нови, отговарящи на 

стандарта EnerPHit (което ще се случи след изтичане на жизнения цикъл на 

съществуващите прозорци след 10 години). 

 Струва си да бъде коментирана оценката за реализирането на този проект, за да 

се видят специфичните трудности, а именно:  

- Доста често в случаи, в които се налага дълбоко обновяване и се предвижда 

голям грант в началото, наличните ресурси изглеждат недостатъчни. В такива  случаи 

обновяването със стъпка-по-стъпка има големи предимства. Въпреки програмите за 

финансиране, включително тези, свързани с фондовете на ЕС, все още не предлагат 

достатъчно добри условия и понякога дори поставят пречки пред поетапното 

изпълнение. Те се основават най-често на оценка на ползите от първоначалните 

инвестиции, без да се взема предвид факта, че обикновено всяка следваща фаза на 

проект за обновяване, ако се оценява отделно, получава по-неблагоприятни 

икономически характеристики.. 
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Abstract: The dynamic load plate test with light falling weight device is a method for 

determination of the dynamic deformation modulus Еvd of the subgrade, the different 

granular pavement layers, backfills etc. The method has found a wide range of 

applications in the field of geotechnical and transportation engineering in many 

countries and it is not only standardized, but also has established itself as a main 

method for control of the degree of compaction and for assessment of the ground 

deformation behavior.  

This article presents the basic principles of the dynamic load plate test with light falling 

weight device according to the standard in Austria. The requirements for the device and 

the test method are based on many years of extensive theoretical and practical research 

conducted by the team of Heinz Brandl, Dietmar Adam, Fritz Kopf and Richard 

Niederbrucker. In Austria, the dynamic load plate test with light falling weight device 

has been implemented in the national standards since 2008 and has become a primary 

method over the static plate load test. 

Introducing the dynamic load plate test with light falling weight device in the Bulgarian 

national standards would be a logical step in our engineering practice, which will have 

a positive impact on the controlling of the compaction process. 

 

Key words: dynamic load plate, light falling weight device, dynamic deformation 

modulus, Austrian standard 

 

1. Въведение 

Постигнатото качество на уплътняване на земните маси или на различни по вид 

материали за конструктивни пластове е от основно значение за гарантиране 

                                                 
1
 Ирена Сулай, гл.ас. д-р инж., кат. „Пътища и транспортни съоръжения”, УАСГ, бул. „Хр. Смирненски“ 

№ 1, 1046 София, e-mail: irenasulay@abv.bg 

485



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARHITECTURE VSU'2020 

 

дълготрайността на дадена конструкция. Понастоящем регламентираните в Р. България 

методи за контрол на постигнатото качество на уплътняване до известна степен не 

предоставят възможност за бързо и ефективно извършване на голям брой контролни 

измервания в обхвата на дадена площ, което оказва своето пряко влияние върху 

достоверността на получените резултати. Впоследствие могат да бъдат направени 

погрешни заключения, респ. препоръки, които са необосновани и неефективни. 

Изпитването с динамична плоча от лек тип (динамична щампа, динамична 

натискова плоча) е лесен, бърз и надежден метод за проверка на носещата способност и 

процеса на уплътняване на пластове от несвързани видове почви и материали, който е 

намерил своето широко приложение в сферата на геотехническото и транспортно 

строителство на много държави (Австрия, Германия, Швейцария, Унгария, Чехия, 

Испания, Китай, САЩ и т.н.). Понастоящем този метод на изпитване не е заложен в 

нормативната уредба на Р. България, което ограничава възможностите за прилагането 

му в нашата строителна практика до единствено и само за целите на собствения 

контрол in situ. Например Н. Керенчев в [3] описва случай за проведено изпитване с 

динамична плоча от лек тип, с цел определяне на еквивалентния статичен модул на 

деформация на земната основа, респ. на отношението на модулите на деформация при 

втори и първи цикъл на натоварване Ev2/Ev1 за точки, подложени на пряко динамично 

въздействие. 

Въвеждането на динамичната плоча от лек тип и на метода на изпитване с нея в 

нашата страна изисква както представяне, респ. възприемане на предимствата на уреда 

и метода от строителната колегия, така и изготвяне на ясен нормативен регламент, 

включващ област и граници на приложение, методика за провеждане на изпитването, 

оценка на получените резултати и др. Задълбоченото изучаване на научния и 

практически опит на държавите, които вече са утвърдили изпитването с динамична 

плоча от лек тип в своята строителна практика, би могло значително да улесни процеса 

на нормиране, както и да даде основни насоки за провеждането на необходимите 

теоретични, лабораторни и полеви изследвания. 

Настоящата статия има за цел да представи основните изисквания на действащия 

нормативен документ в Австрия по отношение на уреда „динамична плоча от лек тип“ 

и метода на изпитване. Процесът на регламентиране се осъществява едва след като 

австрийският колектив на Heinz Brandl, Dietmar Adam, Fritz Kopf и Richard 

Niederbrucker потвърждава ефективността и целесъобразността на уреда и метода на 

изпитване, въз основа на проведени дългогодишни, задълбочени и широкообхватни 

изследвания (теоретични и практически). 

 

2. Австрия и нормативните изисквания към уреда и изпитването с 

динамична плоча от лек тип 

От 2008 година в Австрия, нормативният документ [2], регламентира изпитването 

с динамична плоча от лек тип като метод за контрол на процеса уплътняване на земната 

основа и различни по вид конструктивни пластове в сферата на пътното и 

железопътното строителство. Методът се прилага рационално и за целите на 

аеродрумното строителство, хидростроителството, при изграждането на депа, на канали 

и проводи, на обратни засипки, при провеждане на геоложки проучвания (напр. при 

шурфове), при изпълнението на плоско фундиране (напр. при установяване и доказване 

състоянието на земната основа под фундамента или на уплътняването). Съгласно 

стандарта, този метод е подходящ за контролиране на равномерността при 

изпълнението на почвени стабилизации, като предоставя възможност и за коректно 

документиране на набирането на якост на стабилизирания пласт. 
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2.1. Устройство на уреда динамична плоча от лек тип 

Динамичната плоча от лек тип се състои от три основни конструктивни части: 

кръгла натискова плоча, устройство за натоварване и електронен измервателен уред 

(вж. Фиг.1). 

В кръглата натискова плоча осово (центрично) е вграден сензор за измерване 

на ускорения. Долната основна повърхност на плочата е равна, а върху горната ѝ 

повърхност е прикрепено центриращо топче. Основните изисквания към кръглата 

натискова плоча са: диаметър на плочата - 300 mm (± 0,5 mm); дебелина на плочата -

 20 mm (± 0,2 mm) и маса - 15 kg (± 0,25 kg). В масата са включени кръглата натискова 

плоча, корпусът на сензора, сензорът, центриращото топче и двете дръжки за 

захващане на плочата. 

Устройството за натоварване се състои от направляваща щанга, която се 

разполага върху кръглата натискова плоча в зоната на центриращото топче. По 

направляващата щанга се движи падаща тежест, която в начална позиция (вдигнато 

положение) се задържа от механизма за задържане и освобождаване. След 

освобождаване падащата тежест се ускорява под действието на силата на тежестта и се 

води по направляващата щанга надолу. Падащата тежест нанася удар върху 

предварително напрегнат пружинно-демпферен елемент, чрез което натоварва кръглата 

натискова плоча с дефиниран импулс. 
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контролиран пласт

дръжки за захващане

 
Фиг. 1. Устройство на уреда динамична плоча от лек тип [1] 

 

Основните изисквания към устройството за натоварване са: маса на падащата 

тежест - 10 kg (± 0,1 kg). Направляващата щанга трябва да е изработена от стомана с 

твърдо хромиране, а пружинно-демпферният елемент да е съставен от 17 
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предварително напрегнати дискови пружини (външен радиус 63 mm, вътрешен радиус 

31 mm, дебелина на материала на пружината 2,5 mm съгласно DIN 2093-B 63). 

Механизмът за задържане и освобождаване трябва да е с обща маса от 5 kg (± 0,1 kg), с 

възможност за регулиране на височината. Максималната сила на удара от 

7070 N (± 1 %) и продължителността на удара от 17 ms (± 1,5 ms) се настройват при 

процеса на калибриране на уреда чрез промяна на височината на падане на ударната 

тежест и чрез предварителното напрягане на пружините. Тези настройки следва да се 

променят единствено и само за целите на процеса калибриране 

Триенето между падащата тежест и направляващата щанга се свежда до минимум 

посредством използването на лагери с нисък коефициент на триене и съответна грижа 

за уреда в процеса на експлоатация. Препоръчва се защита срещу наклоняване на 

направляващата щанга и транспортно осигуряване на падащата тежест. 

Електронният измервателен уред се свързва със сензора в кръглата натискова 

плоча. Уредът регистрира подадените от сензора сигнали по време на изпитването и 

изчислява резултатите. Същите се представят на екрана на уреда, като същевременно се 

съхраняват и в неговата памет. 

Основните изисквания към електронния измервателен уред са: електронният 

измервателен уред регистрира сигналите, подадени от сензора за измерване на 

ускорения в кръглата натискова плоча, изчислява чрез интегриране изменението на 

скоростта, а чрез последващо интегриране - изменението на слягането при импулсното 

натоварване. Максималните скорости и максималните слягания за трите основни 

измервателни удара се осредняват и се изчислява стойността на модула на деформация 

от динамично натоварване Evd, както и времето на ускорение s/v. Електронният 

измервателен уред трябва да има честотен обхват от най-малко 8 Hz до 100 Hz, при 

температура на въздуха в диапазона между 0° C и 40° C и обхват на измерване на 

сляганията от 0,25 mm до 2,25 mm. 

Уредът в комбинация с кабела и сензора трябва да са защитени по такъв начин, че 

да се изключи възможността за поява на смущения от разположени в близост други 

уреди, електрически проводи или електромагнитни полета. 

 

2.2. Условия и предпоставки за провеждане на изпитването с динамична 

плоча от лек тип 

Повърхността в точката от контролираната площ се подравнява по подходящ 

начин, при което не трябва да се влияе върху фактическата степен на уплътняване на 

пласта чрез допълнително уплътняване, респ. разуплътняване. Отстранява се попаднал 

насипен материал и/или се разчистват нарушени зони. В случай, че повърхността на 

пласта, върху която ще се провежда изпитването не може да бъде заравнена, се допуска 

изравняването да се постигне чрез разстилане на сух, равнозърнест среден пясък 

(нормен пясък) и при условие, че дебелината на този пласт ще бъде сведена до 

минимум чрез и при вграждането на плочата. Най-голямото зърно точно под 

натисковата плоча не трябва да бъде с диаметър по-голям от 90 mm. 

Изпитването с динамична плоча от лек тип може да се провежда при температура 

на въздуха в диапазона между 0 °C и 40 °C. Недопустими са изпитвания върху 

повърхността на пластове от почвени видове/почвени смеси или насипни материали в 

замръзнало състояние, съответно и насипи върху замръзнала земна основа (т.е. 

дебелина на пласта в незамръзнало състояние d ≤ 30 cm). 

Резултатите от измервания върху пластове от силно преувлажнени почви или 

почви в размекнато състояние не се считат за достоверни. По възможност следва да се 

докаже якостта/коравината на изпитвания пласт. 
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2.3. Провеждане на изпитването с динамична плоча от лек тип 

Кръглата натискова плоча се поставя плътно към изпитваната повърхност, която 

предварително е заравнена. Устройството за натоварване се разполага центрично върху 

плочата и следва свързване на електронния измервателен уред към нейния сензор. 

Направляващата щанга се държи във вертикална позиция и дотолкова свободно, че при 

удар да може да се движи в своето надлъжно направление, а кръглата плоча да не бъде 

нито допълнително натоварена, нито допълнително разтоварена от техническия 

персонал, който провежда изпитването. Плочата трябва да бъде свободна за движение. 

Измервания, при които се наблюдава изместване на плочата встрани (напр. при 

повърхности под наклон), не трябва да се анализират и оценяват. Не се допуска 

странично подпиране или странично водене на уреда от техническия персонал. 

Първоначално се провеждат три предварителни удара с падащата тежест в 

мястото на изпитване, с цел кръглата натискова плоча да легне плътно върху 

контролираната повърхност. Максималните стойности на сляганията също могат да 

бъдат документирани. 

Непосредствено след това се извършват три основни измервателни удара с 

падащата тежест, като се записват съответните максимални стойности на сляганията 

(s1max, s2max, s3max). Допълнително се отчита и времето на ускорение s/v. 

В случай, че бъдат получени резултати, които са необичайни и нехарактерни, 

следва изпитването да се проведе повторно в непосредствена близост. 

Чрез директно изкопаване на материал от даден пласт in situ може да се даде 

яснота относно наличието на нехомогенност при неговото изпълнение, наличие на зони 

с различна консистенция или на единични едри фракции материал. Когато е налице 

предположението за системно наличие на слаби зони в даден участък (напр. 

неправилно изпълнение на обратна засипка на тръба), се препоръчва увеличаване на 

броя на контролните изпитвания, респ. локално сгъстяване на мрежата от изпитвания. 

При анализа и интерпретацията на нехарактерни резултати могат да бъдат от полза 

данните за развитието на слягането при изпълнението на последователни удари с 

падащата тежест и за времето на ускорение. 

В случай, че при дадено изпитване минималната изискуема стойност за модула на 

деформация от динамично натоварване Evd не бъде достигната, тогава могат да бъдат 

проведени три допълнителни изпитвания (заменителни) в непосредствена близост 

(разстояние < 1 m), които в случай, че удовлетворяват нормативното изискване, се 

приема, че заместват предхождащото ги непредставително изпитване. Резултатите от 

съответното изпитване следва да се запазят респ. отразят в протокола на изпитването. 

Заместващите изпитвания са допълнителен брой изпитвания към общия установен за 

провеждане брой. При изпитвания върху нехомогенни повърхности или при 

предположение за регулярни слаби зони, заменителните изпитвания трябва да се 

провеждат в представителни точки, в близост до тази на установеното несъответствие 

(напр. равно отстояние от крилата на мост, от укрепването на изкоп, на обратна засипка 

върху тръба). 

 

2.4. Оценка на резултатите 

Оценката на резултатите от проведеното изпитване се извършва автоматично в 

електронния измервателен уред. Изчислява се средната стойност на максималните 

слягания smax от трите основни измервателни удара s1max, s2max и s3max. Приема се, че 

максимумът на средното нормално напрежение в почвата σmax под кръглата натискова 

плоча е 0,1 MN/m
2
, a радиусът на плочата r е предписан 0,15 m. 

Измереният модул на деформация от динамично натоварване Evd,m се изчислява 

съгласно формулата по-долу, като smax се замества в [mm]: 
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(2.4.1)  

 

Протоколът на изпитването трябва да съдържа следната основна информация: 

строителен обект; строителна част; дата на изпитване; обозначение на мястото на 

изпитване; изпитвана повърхност; положение на мястото на изпитване (напр. локални 

координати на строителния обект като километрично положение и напречно отстояние 

или глобални координати, като координати на Гаус-Крюгер и координати WGS84 

посредством GPS); локален номер на мястото на изпитване от уреда (в случай, че се 

изисква); вид/наименование на почвата; време; измерени слягания (s1max, s2max, s3max) и 

тяхната средна стойност smax; измерен модул на деформация от динамично натоварване 

Evd,m; средно време на ускорение s/v; изискуема минимална стойност за модула на 

деформация от динамично натоварване Evd; технически персонал на изпитването; данни 

за използвания уред (производител, тип, номер на уреда или локален номер); дата и 

резултат от последното калибриране, актуална таблица на калибриране; ако е 

необходимо – забележки, особени обстоятелства, интерпретация на необичайни 

резултати, изискуеми заменителни изпитвания и допълнителни изпитвания, 

разкопавания, консистенция и т.н. 

 

Изводи 

Изпитването с динамична плоча от лек тип е полеви метод за определяне на 

модула на деформация от динамично натоварване Еvd на земната основа, на различни 

по вид конструктивни пластове, обратни засипки и др. Методът е намерил своето 

широко приложение в сферата на геотехническото и транспортно строителство на 

много държави и е не само нормативно регламентиран, но и се е наложил като 

предимствен метод за контрол на степента на уплътняване и за оценка на 

деформационното поведение на земната основа. Провеждането на всяко изпитване е 

бързо, изисква ограничен човешки и технически ресурс, получените резултати са с 

висока степен на обезпеченост и могат да бъдат анализирани и тълкувани веднага след 

провеждане на изпитването. 

Описаните в настоящата статия изисквания към уреда „динамична плоча от лек 

тип“ и към метода на изпитване с него, са заложени в австрийския нормативен 

документ [2] и същите са базирани на дългогодишните, широкообхватни, теоретични и 

практически изследвания, проведени от колектива на Heinz Brandl, Dietmar Adam, Fritz 

Kopf и Richard Niederbrucker. В Австрия изпитването с динамична плоча от лек тип е 

регламентирано от 2008 година и понастоящем се е наложило като предимствен метод 

пред статичното изпитване с кръгла натискова плоча. 

 

Благодарности 

Авторът изказва своята благодарност към проф. дтн. инж. Дитмар Адам, 

ръководител на Института по геотехника при Техническия университет Виена, за 

предоставената възможност да проведе специализация по темата „Динамика на почвите 

и динамична плоча от лек тип“. 

 

Acknowledgments 

The author would like to express her gratitude to Prof. Adam, the head of the Institute 

of Geotechnics of Vienna University of Technology for the opportunity to complete an 

490



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARHITECTURE VSU'2020 

 

academic specialization focusing on soil dynamics and dynamic load plate test with light 

falling weight device. 
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Abstract: One of the global priorities to reduce the risk of natural disasters on the 

constructions is the assessment of their vulnerability. Various scientific fields are 

related with the vulnerabilities and require an interdisciplinary approach. Wastewater 

treatment plants (WTPs) are critical infrastructure in an urban area. Their potentially 

increased vulnerability, regarding their construction failure can pose a severe threat to 

human health and ecosystems. This study highlights the lack of a methodological 

approach for the assessment of the seismic structural vulnerability of the WTPs. The 

scope of this work is to propose a methodology, including the appropriate variables of 

WTPs for the evaluation of their structural seismic vulnerability. 

Key words: Wastewater Treatment Plants, vulnerability, structural vulnerability, 

earthquakes, seismicity, characteristics, assessment 

1. Introduction

Recent years, natural disasters are posinga great threat to buildings, which is 

continuously increasing due to various parameters such as climate change, construction 

complexity, urbanization, etc. [1], [2]. The increase of their resilience with the reduction of 

their vulnerability is a new challenge that needs further study. 

Vulnerability assessment is an international prevention priority according to the Sendai 

World Conference "Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030" to reduce the 

risk of disasters [3]. In Greece, the effects of seismic events have been recorded many times 

in technical literature [4]–[8]. However, it is very hard to estimate the vulnerability of all the 

constructions due to cost and time needed, as there are too many of them in modern societies. 
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The prioritizing of the needs for vulnerability assessment requires the selection of the most 

important constructions. The most important constructions are infrastructure projects because 

a possible disaster will significantly affect people and the environment. 

The recording of all the effects that can occur after a natural disaster is practically 

impossible as vulnerability is in relation with many scientific fields, such as civil engineers, 

geo-scientists, seismologists, sociologists, psychologists and other disciplines[9]. The isolated 

approach of each technical study of a project (if there exist), provides a unique view of the 

respective fields of construction, soil, seismicity, population, etc. 

The assessment of the seismic structural vulnerability of constructions and especially 

of Wastewater Treatment Plants (WTP) as infrastructure projects, acquire particular interest, 

in seismic countries and regions. The malfunction or non-operation of a WTP will affect very 

quickly the urban area and population it serves, posing many health related issues[10], to the 

psychology of the citizens, families and children [11], to the operation of the "Lines of Life" 

[12], to the economy [13], to the operation of jobs [14] etc. Indicatively, a tsunami that had 

occurred after an earthquake in Kobe (Japan) involved the state of emergency at WTPs of the 

country, because of the adopted measures(reconstruction, etc)[15]. 

The U.S. Federal Emergency Management Agency (FEMA) [16] provides a 

technocratic approach through the Hazus program [17] for the estimation of structures' 

vulnerability, based on projected losses and using GPS. Other developed countries such as 

Greece are attempting to assess seismic vulnerability through research programs, e.g. Program 

Syner-G "Systemic Seismic Vulnerability and Risk Analysis for Buildings, Lifeline Networks 

and Infrastructures Safety Gain"[18]–[22]. 

In Greece, a Pan-Hellenic Program is active related to seismic structural vulnerability of 

Public buildings and Public Welfare Institutions. It operates as a Primary Stage of Pre-

Earthquake Assessment[23]. This Program intended to be used for recording the variables, 

regarding the structural seismic vulnerability of these buildings and is based on rapid visual 

inspection. 

 

2. Main Criteria about seismic vulnerability of WTPs 

The aim of this studyis to highlight the most criticalvariables that affect the seismic 

structural vulnerability of WTPs. The building infrastructure of a WTP has special 

requirements in relation to simple construction projects, e.g. acid resistance, etc. [24]. The 

proposed methodology envisages rapid visual inspection as a General Assessment of the 

seismic vulnerability of facilities by technicians. They are issuing a questionnaire, according 

to the standards of the respective assessment of Public and public-use buildings described by 

the E.P.P.O., above. 

This program of E.P.P.O. can be properly adapted [23] so as to serve the needs of 

assessing the structural vulnerability of WTPs, as there isn't another similar Universal 

Program for these facilities. The creation of a questionnaire by Kerpelis[25] was an attempt to 

adapt the questionnaire of EPPO Program according to WTPs' needs. Its enrichment and 

analysis of the factors that contribute to vulnerability are highlighted through this work. It is 

considered that the structure type of WTPs is reinforced concrete. The variables that were 

included in the above questionnaires about WTPs are: 

 

 

2.1. Technical data. The following critical vulnerability variables have already been 

recorded in the literature regarding the technical characteristics of WTPs. 

- Surface of the WTPs'plans. The vulnerability estimator must know the surface of the WTPs 

that is responding to the "serving population". The serving population is according to the 
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maximum people that will serve their needs. There exists a proportional relationship between 

them.  

- Other technical data. Such data may be the horizontal regularity of each WTP's independent 

structure, the distribution of rigidities to its members - a potential torsion, perhaps the 

considerable height of the WTP's tanks, the risk of impact with neighbouring structures, etc. 

- Year of construction - Year of last intervention / addition. The year of construction of a 

WTP is directly related to the regulations in force at that time. The specialized seismic study 

applied to the construction corresponds to the safety level of that time. Scientific community 

incorporates more significant experience and security to modern studies. 

- Availability of study. The present study and other components of the constructions of a 

WTP (e.g. construction drawings), can be compared with its application, to find the structural 

seismic vulnerability. 

- Deficient maintenance / malignancies / subsidence (steel oxidation, concrete carbonation, 

etc.). These situations reduce the resilience and increase the vulnerability of a WTP with or 

without seismic charges. 

- Repair/strengthening of a WTP. If the building installation has been repaired or 

strengthened, its resilience has apparently increased, and its vulnerability has decreased. 

- Causality of repair or strengthening the structure. A check is required if some damages were 

considered, because of the function of static or shock-dynamic loads (e.g. earthquakes) or due 

to time damage. 

- Importance of a building. High-risk projects for the population such as WTPs, are not 

covered by the Greek Codes for Reinforced Structures [26] or for Seismic Resistant Structures 

[27] or by the Code of Structural Interventions 2012 [28]. The security is according to the 

benefit of the building for the usual structure so WTPs security must be in the maximum 

degree. 

 

2.2. Seismological and geotechnical data. The following critical vulnerability 

variables have already been published, regarding the seismological and geotechnical 

characteristics of WTPs. 

- Seismic risk zone. The corresponding map of the Greek Code for Seismic Resistant 

Structures- EAK2000 identifies the categorization of the technical project area in line with the 

possible expected acceleration of the soil. Areas with the long-expected seismic acceleration 

of soil will have greater vulnerability to their technical projects [29]. 

- Previous seismic charges. Damages of the structure reduced their resistance and increased 

their vulnerability, as a result. Records or testimonies may give the needed data. 

- Ground Category. The assessment of the soil foundation according to the study of the 

facility or on the basis of any other source may assist in the recording of vulnerability. A 

valuable classification guide may be the classification of simple building structures in 

accordance with the Greek Code for Seismic Resistant Structures- EAK2000. 

 

2.3. Search for more elements to assess the structural seismic vulnerability of 

WTPs 

This paper shall complement the data required for the correct qualitative assessment of 

seismic vulnerability in WTPs and the specific methodology shall be finalized. The additional 

elements are in relation to the technical elements of the structures, as seismological and 

geotechnical data are stable parameters and cannot be changed. The following parameters are 

necessary for vulnerability assessment[30]: 

- Type and geometry of foundation. These must be known for the construction of a WTP as 

they have a direct link with possible differential sedimentations due to seismic stress etc. 
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- Assistance and transfer of forces (in general). There has to be an assessment of the way that 

forces are moving to the ground, as possible damage (due to an earthquake) can change this 

state. 

- Existence of concrete tests, during construction. There is a contractual obligation for 

concrete construction plants for its quality, but other conditions (e.g. environment 

temperature, the way of concrete's construction, etc.) may influence its strength. The owner 

may take test pieces of concrete when it is lying during its construction. These samples are 

valuable for assessing the vulnerability of construction. 

- Check for the possibility of sampling for the assessment of the strength of the construction's 

structural frame. The possibility of taking the following measurements will enhance the 

assessment of a WTP's vulnerability: 

(a) reception of concrete measures, where possible; 

(b) use of additional methods to calibrate the concrete strength (ultrasound measurements, 

percussion methods, nail extractor) 

- Type and geometry of WTPs components. The permeability of components, the possible 

presence of holes for the piping of construction, may affect the structural vulnerability. 

- Data relating to the steel reinforcement of concrete frame: (a) position of reinforcing steel 

bars and their diameter (b) anchorages, overlapping of steel bars, stand by for reinforcing bars 

and (c) data about the "closure of fasteners" at columns or walls. 

- Remaining defects in static inadequacy. The evaluator of seismic vulnerability must take 

into account whether there are residual faults (including slope, sedimentations of structural 

elements etc), because of previous seismic stress. 

- Previous soil failuresin the construction (either in the vicinity). The recording of broader 

geological - territorial failures in the region can affect structural seismic vulnerability. 

 

3. Proposed Method 

The proposed method for the rapid assessment of seismic vulnerability may include the 

following steps [31]: 

- A visit to a WTP and the information collection mentioned in this work. Geotechnical, 

seismic and technical information about its structures is valuable. 

- Review of the variables used in the past (if they exist)  

- Take a decision on the rapid assessment of seismic vulnerability 

- Weighting of factors for each of the above variables 

- Quantitative assessment of seismic vulnerability based on the qualitative characteristics of 

the above variables 

- Relative and absolute classification. The classification concerns the vulnerability of the 

visiting WTP in respect tothe whole number of them or according to the smallest number of a 

sample. 

- Detailed checks and field works are needed if the vulnerability is significant or if there are 

no more elements to be assessed 

- Final assessment of structural seismic vulnerability. 

The above method is an indication of the seismic structural vulnerability of a WTP. The 

weighting factors for the variables should be subject to extensive and thorough research, 

based on different research methods. It is based on a comparison of different WTPs' 

vulnerability, to demonstrate the best possible. The vulnerability assessors must be 

specialized officers of these facilities so that they have experience about their plants. Any 

classification of vulnerability should always be based on the protection of human life and the 

environment. Economic and social issues are involved in decisions to be taken following the 

assessment of the vulnerability of the WTP. 
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The method must ensure at least the minimum limits laid down in the Greek Code for 

Seismic Resistant Structures (EAK2000) for usual construction projects, but also the limits 

laid down in Greek Code of Structural Interventions. It should incorporate experience with an 

impact on WTPs, in the past. Modern threats such as geological risks (liquefactions, etc.) 

should be taken into account for a globalized assessment of vulnerability. 

 

 

4. Conclusion 

The assessment of the seismic vulnerability of WTPs is an urgent need for modern 

societies, as the damages' results would have cumulative effects. The rapid implementation of 

a universal program requires the application of a method that highlights the variables that 

affect the seismic structural vulnerability of these constructions. The structural features from 

previous investigations are enriched with additional variables for the correct assessment. The 

variables in the geological and seismological characteristics of the constructions remain as 

demonstrated by previous investigations.  

Additionally, eight (8) variables related to vulnerability are introduced in the technical 

characteristics. It is proposed a broad method to achieve the objective. Its proper 

implementation will examine the most critical variables that will be integrated into future 

investigations. The scope is to provide more thoroughly and more integrated results in 

assessing the structural seismic vulnerability of WTPs. Future investigations may be the 

discovering of other criteria as the perception of vulnerability by the users, the mechanisms of 

structural vulnerability assessment etc. 
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Abstract: The quantity and the prevalent wood species affected by ips beetles had been 

studied. The relationship between physical properties of timber and the period of 

infestation was studied. A methodology for determining the bending strength and some 

physical properties of the affected timber was developed in accordance with Eurocode 

5. The results of this study would give ideas for specific applications of the affected 

wood in construction and other industries. 

 

Key words: timber, lumber, wood species, physical properties, bending strength, 

moisture content, ips beetles 

 

 

1. Introduction  

Almost 35% of Bulgaria is covered by forests; coniferous species are significant part of 

them. Bulgarian coniferous forests are severely affected by ips beetles; as a result trees 

discolour and die. When the wood is harvested in time it could be used, but when it stands for 

years its characteristics (physical and mechanical properties) change. To date, the coniferous 

wood affected by ips beetles (Ips sexdentatus, Ips acuminatus, Ips typographus) has been 

harvested and used only for firewood. 

So far studies have not been done in Bulgaria on the physical and mechanical properties 

of affected by ips beetle coniferous timber. This leads to ambiguity about the applicability of 

the affected timber. The results of the study would be useful for construction and forestry 

industries. 

Studies of the physical and mechanical properties of the affected coniferous timber in 

order to use the material in construction have not been conducted. Studies which pursue a 

correlation between the timber properties and the infestation period have not been done. 

 

2. Extent of the infestation and predominantly affected tree species 

European and especially Bulgarian coniferous forests are severely affected by ips 

beetles as a result the trees die. In our country the percentage of coniferous forests is relatively 

large and the predominant species among them is Scots pine also called White pine. The 

coniferous plantations affected by the beetles are predominantly consistent of Scots pine trees. 

About 10% to 25% of the White pine trees are affected. These figures are dynamic, because 

according to national codes the affected trees must be cut down and removed from the forest 

within a specific time limit. 
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3. White (scots) pine - distribution, characteristics and significance 

White pine is an evergreen coniferous tree which reaches up to 40 m. It is present in 

coniferous or mixed forests in mountains between 1000 and 2200 m altitude. It is naturally 

distributed in these phytogeographical regions: Stara Planina, Sredna Gora, Western Border 

Mountains, Vitosha region, Rila, Rhodopes, Slavyanka, Belasitsa and Pirin [1]. White pine is 

widespread in Northern Europe, Southern Europe’s mountains and Central Asia. 

Scots pine is of paramount importance for logging in our country. Its timber is used in 

construction, furniture production, heating purposes, pulp production, etc. 

White pine has a broad heartwood and yellow-white sapwood. In freshly cut trees the 

difference in color between the heartwood and sapwood is insignificant, but later due to 

oxidation the heartwood darkens and acquires a reddish-brown color. The wood is medium 

heavy (520 kg / m3), contains resin and has very good physical and mechanical properties [2]. 

 

4. A methodology to determine the bending strength and certain physical 

properties of the affected timber in accordance with Eurocode 5 

The purpose of the methodology is to determine the change in bending strength and 

physical properties of the affected by ips beetles wood, and to correlate to the infestation 

period. The research of the bending strength will be conducted in accordance with European 

standards - Eurocode 5 (EU 5) and other valid codes. 

The aim of the study is timber harvested from affected forests. 

The objects of this research are physical and mechanical properties of the examined 

wood in order to expand its application. 

The main tasks are: 

- analytical and field research in order to determine the amount of affected wood and 

suitable sites for wood harvesting; 

- wood harvesting (cutting and sawing), drying and production of the test samples 

according to the valid codes. The aim is to produce a sufficient number of test samples that 

meet European standards; 

- determination of physical properties of the tested timber; 

- lab testing of the samples in order to determine the mechanical properties. 

The expected results of the research are: 

- determining the change in the physical properties of timber; 

- determining the change in the mechanical properties of timber; 

- proposals for application of the affected by ips beetles timber; 

- publication of the obtained experimental results. 

The research will be realized with the following tools: band saw, thickness planner, 

table saw, circular saw; moving dolly; scales; moisture meter, etc. The preparation of lab 

samples was performed in a carpentry workshop and the timber will be tested in wood testing 

lab, both are in the University of Forestry (UF) - Sofia. 

 

5. Object of the research 
The object of the study is an affected timber harvested at the Territorial Division “State 

Forestry of Sofia” from “Novi Iskar” section. The area was chosen because of the relatively 

large variety of infestation periods. 

The wood was harvested from four affected areas with different infestation periods. 

Thus, four study sets were formed: the first set, which is made of wood not affected by ips 

beetles; second set - affected for a period of one year; third set - affected for one to three 

years; fourth set - affected for a period of more than three years. In fig. 1 the harvested logs 

are shown. 
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Fig. 1. Studied timber (logs): unaffected (marked with “0” in red); affected for a period 

of 1 year (marked with “1” in yellow); affected for 1 to 3 years (marked with “2” in blue); 

affected for more than 3 years by the beetles (marked with “4” in orange)  

(photo by G. Angelov) 

 

6. Preparation of the test samples 

The wood was harvested at TD "SF Sofia" from “Novi Iskar” section and was sawn and 

planned in the UF’s carpentry workshop (Fig. 2). 

 

  
   a)     b) 

Fig. 2. Planks with thickness of 4 cm obtained from the sawn logs: a) unaffected timber 

(on the right, marked in red) and affected timber for up to 3 years (on the left, marked with 

blue); b) affected timber by ips beetles for more than 3 years (visible galleries with 3-4 mm 

diameter made by the insects) 

 (photo by G. Angelov) 

 

The obtained planks with a thickness of 4 cm were dried under a shed in the UF’s yard 

(Fig. 3). Periodically measurements of the wood’s moisture content were made with a 
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moisture meter; the goal was to reach less than 12% moisture content. The moisture content 

measured during the stages is given in table. 1. 

 

 
Fig. 3. Air drying of the planks under a shed (photo G. Angelov) 

 

Table. 1. Test sample sets. Moisture content during different stages of the study. 

 Sets 

Set # 1 Set # 2 Set # 3 Set # 4 

Marked with 

colored digits 

0 in red 1 in yellow  2 in blue 4 in orange  

Affected by ips 

beetles 

Unaffected Affected up to 1 

year 

Affected from 

1 to 3 years 

Affected more 

than 

 3 years 

Logs diameter, 

cm 

17; 18; 16; 15 21; 19; 18,5; 16 21; 22; 22; 18 18; 19; 18; 19 

Logs length, cm 132 120 130 110 - 130 

Logs count 6 4 4 4 

 Measurements of the timber’s moisture [%] taken on 21.01.2019 

On logs 

circumference , 

% 

26,7; 26,7; 

26,7; 25,5; 

mt 26,4 

27 16; 16; 16; 15; 

mt 15,75 

17; 21; 21; 20; 

mt 19,75 

In the logs core, 

% 

20 20; 21; 

mt 20,50  

16; 15; 15; 10; 

mt 14 

17; 19; 21; 17; 

mt 18,50 
Notes: Resin on surfaces. - Radial cracks along the entire length. The 

logs have no bark. 

 Measurements of the timber’s moisture [%] taken on 14.02.2019 

Planks 

thickness - 4 cm 

27; 27; 26; 26; 

27; 19; 20; 20; 

27; mt 24,33 

19; 18; 18; 25; 

21; 26; 26; 19; 

19; mt 21,22 

11; 9; 14; 10; 

16; 16; 14; 16; 

15; mt 13,44 

17; 14; 17; 15; 

10; 10; 17; 18; 

18; mt 15,11 

Planks count 17 12 14 6 
Notes: Resin on surfaces. 

No cracks. 

Radial and 

longitudinal 

cracks. 

Radial and 

longitudinal 

cracks. Many 
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galleries made by 

the beetles. 

Reduced number 

of planks due to 

poor condition. 

 Measurements of the timber’s moisture [%] taken on 16.04.2019 

Planks 

thickness - 4 cm 

8; 6; 7; 5; 7; 7; 

8; 8; 7; 8;  

mt 7,10 

5,5; 10; 9; 9; 

10; 7,5; 7,5; 7; 

10; 9; mt 8,45 

7; 6; 6,5; 5,5; 

5,5; 7; 6,5; 7; 6; 

6; mt 6,30 

9; 7; 6; 7; 8; 6; 

9; 8; 6; 6;  

mt 7,20 

Planks count 17 12 14 6 
Notes: Logs were harvested on 17.10.2019. The moisture contents are given in the order they were 

taken. “mt”  shows the average value for a set. 

 

After reaching a moisture content of less than 12%, the required numbers of test 

samples were made for three of the four sets according to European standards, in particular 

EU 5. The samples were made in a carpentry workshop of the UF - Sofia. The fourth set, 

which has the longest period of infestation, had a high percentage of visible galleries which 

made it impossible to take test samples. 

 

7. Determine the physical properties of the researched timber  

Some of the stydied timber’s physical properties will be experimentally determined in a 

licensed laboratory. 

 

8. Testing of the samples 

The samples will undergo a bending test in the UF’s licensed lab. The test will be 

conducted according to BS EN 408:1995 with load applied symmetrically (fig. 4). 

 
Fig. 4. Test arrangement according to BS EN 408:1995 [3] 

 

 

The test samples will have the following dimensions – 3/3/50-60 cm. At least 3 pieces 

from each set will be tested according to fig.4. The loading, as well as the rate of movement 

of the loading will be performed according to the requirements laid in BS EN 408:1995 [3]. 

 

9. Expected results  
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The experiment results are expected to determine the change in physical and mechanical 

properties of the tested timber. 

The expected results will lead to proposals for expanding application of affected by ips 

beetles wood and its use in construction industry. 

  The obtained experimental results will be published for practical comprehension of the 

application field for this timber. 

 

 

Conclusion 

The obtained results will be applied in the industry - construction and logging 

industries. 

The users of the results are: construction companies; state forestry departments, the 

Executive Forest Agency’s territorial divisions, the non-state forest owners (private and 

municipalities). 

The results will be published through articles in scientific and popular journals and 

scientific conferences. 

The results of the research are: determination of the construction application of affected 

timber by ips beetles; relatively higher auction prices of affected wood in the forestry 

departments, respectively higher income in the forestry departments. 
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Abstract: 

Reinforced concrete has become a keystone for our civilization. More than 70% of the 

world population is living in buildings, containing concrete. However, its mass 

production creates a serious environmental impact: the production of concrete is 

responsible for a significant share of the consumption of energy and water, the emission 

of greenhouse gasses, and the waste created globally each year. 

This paper considers some possibilities for making the buildings with traditional 

reinforced concrete structure more sustainable. First, a short overview of the problem 

is made. Regarding the life cycle stage of design, it is emphasized on the importance of 

effective design and practical advice in this direction is suggested. Special attention is 

given to the matter of durability. In short are discussed the opportunities for using 

recycled and/or waste materials. Some aspects of the construction stage, the operation 

and maintenance stage, and the demolition/disposal stage are also included. In the end, 

a conclusion about the sustainability of buildings with reinforced concrete structure is 

made. 

 

Key words: sustainability, reinforced concrete structures, life cycle stages 

 

 

1. Introduction 

For the last century, concrete has asserted itself as the most popular structural material 

in the world. It is estimated that roughly 25 billion tons of concrete are produced globally 

each year [1]. This makes it the second most used substance in the world after water. 

Reinforced concrete has become the backbone of our civilization, and for good reason: it is 

cheap, accessible and durable material with good mechanical properties. Well-designed 

reinforced concrete structures are also resilient against disasters such as earthquakes, fires, 

floods, etc. 

It is no surprise, therefore, that in many countries buildings with reinforced concrete 

structure are forming a major part of the built environment. For example, over 91% of the 

housing fund in Bulgaria is with either solid reinforced concrete structure, or prefabricated 

reinforced concrete structure, or massive structure with partial reinforced concrete elements 

[2], [3]. However, with ever growing population, consuming more and more resources, 
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producing more and more waste and emitting more and more greenhouse gasses, one serious 

drawback of the concrete has come to light: its sustainability is questionable at best.  
Sustainability, as defined by the World Commission on Environment and Development in 

1987, is achieved by “meeting the needs of the present without compromising the ability of the 

future generations to meet their own needs” [4]. As it is well known, sustainable development 

has three major aspects: social, economical and ecological. In terms of the social and 

economical aspects, reinforced concrete has proven as a valuable tool for improving the 

quality of life of the masses. However, concerning ecology, it is seen by many as one of the 

greatest threats for our future. There are three main reasons for this: 

1) Concrete is a cement-based material, and the cement sector is the third-largest 

industrial energy consumer, comprising 7% of the global industrial energy use (10.7EJ) and 

having the second-largest share of total direct industrial carbon dioxide (CO2) emissions, at 

27% (2.2 Gt/year) in 2014 [5]. 

2) Concrete production was responsible for 9% of global industrial water withdrawals in 

2012 (this is approximately 1.7% of total global water withdrawal) [6]. This demand often 

occurs in dry regions. What is more, the chemically bonded water is forever lost for the 

hydrological cycle. 

3) Both during construction and after demolition concrete makes a lot of waste, even if 

it is inert and does not emit gasses such as methane. More than 30% of waste generated per 

year in the world is building waste, and more than 50% of all construction and demolition 

waste is concrete [7]. The world production of concrete waste is more than 1000Mt per year 

[7]. 

 

2. Improving the sustainability at the design stage 

The sustainability of a building is best-evaluated using life-cycle assessment – the 

determination of the environmental, economical and social impact, caused by all human 

activities in relation to the construction, operation and maintenance, and demolition/ disposal 

of the building, i.e. throughout its whole life cycle. It is becoming more and more prevalent in 

modern regulatory documents and codes [8], and may soon be an integral part of the design of 

buildings and structures. However, detailed procedures for life-cycle assessment of structures 

are still developing. Until such procedures are established in the practice, the engineers may 

improve the sustainability of their structures by following some general principals. As per the 

author’s understanding the most important of them are design effectively, increase durability, 

and use recycled and/or waste materials. 

 

2.1. Effective design 

Since the ecological footprint of a structure is directly connected to the quantity of 

reinforced concrete used, it is essential to design the structure in such a way, that this quantity 

is minimized, while the building still meets the relevant requirements. To achieve that goal, 

the designer should not simply minimize the size of the individual elements, which is a 

questionable approach in technological terms anyway. Rather than that, the focus should be 

on the effective design of the structure as a whole. This is particularly important in 

seismically active areas, where the global properties of a structure are decisive for its 

response. The effective design has the following benefits in terms of sustainability: 

 the structure is usually cheaper, which leads to a lower price of the building as a 

whole (an economical benefit); 

 the embodied energy of the building, the resources used and the green house 

gasses emission, associated with the construction phase, are lowered; 

 the quantity of reinforced concrete, which needs to be first demolished and then 

recycled or disposed of during the demolition/disposal phase is also lowered, thus 
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lowering both the generated waste and the energy consumption and green house 

gasses emission, associated with this phase. 

The key to the effective design lays at the conceptual stage of design. At this stage, the 

structural engineer should work in close collaboration with the other participants in the 

project, most importantly with the architect. In order to design the structure effectively, they 

should keep in mind the following: 

2.1.1. The structure should be as simple as possible. In seismically active regions 

especially, all irregularities should be avoided. 

2.1.2. The size and form of the building should be accounted for when the structural 

system is chosen. In order to be sustainable, a structural system should be in harmony with the 

architectural form of the building [9] (and vice versa). For tall buildings in particular, the 

efficiency of the structural system is critical for the minimization of its weight. In such cases, 

the engineer may consider the use of atypical or special structural systems, as well as 

materials [9]. 

2.1.3. The use of new effective materials, such as ultra high performance fibre 

reinforced concrete (UHPFRC), is one of the most important steps towards sustainable 

construction. Its superior mechanical properties allow for much more slender structures 

compared to traditional concrete ones [10]. It is also durable, which is another requirement for 

sustainable materials. Its disadvantages, namely high material cost, high energy consumption 

and high embedded CO2, are being addressed by different studies, such as [10], aiming to 

improve its sustainability even more. The application of such new and effective types of 

concrete, however, should be compliant with the capability of the local producers [11]. 

2.1.4. The choice of the type of structural system and structural material, as well as the 

choice of specific layout of the structural elements, should be made after comparative analysis 

of pre-selected adequate options. The final choice is made based on a number of predefined 

criteria – architectural, engineering, technical, economical and social, sustainability being a 

part of all of them. In terms of sustainability, such comparative analysis may be made using 

life-cycle assessment. If this is not possible due to limited time or remuneration for the design 

of the project, it may be made based on the quantities of construction works and materials and 

transportation costs.  

2.1.5. In common buildings (ordinary residential and office buildings for example) the 

ecological footprint of beam slabs is much lower than that of flat slabs [12]. 

2.1.6. For low- to medium-rise common buildings, step footings or strip foundations are 

usually more suitable than foundation slabs (as far as the soil allows it). First, the quantity of 

reinforced concrete used for such foundation systems is much lower. Second, the earthworks 

are significantly reduced. Thus, the cost and the environmental impact for transport and 

disposal associated with them are lowered, too. 

2.1.7. Finally, in order to achieve the most effective design solution, over-design of the 

individual elements should be avoided, although not to the point where every element is 

designed to its limits. The structural engineer should find the proper balance between 

unification and near-limits design. The increase in cost, energy and resources spent, due to a 

slight over-design, may be compensated by their decrease due to uniformity. 

 

2.2. Durability 

The durability of the buildings is a key component of their sustainability. The longer a 

building is used, the more justifiable are the embodied resources, energy and emissions of this 

building. However, buildings, designed to be more durable, have higher embodied resources, 

energy and emissions. The question is how much higher. 
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The durability of reinforced concrete structures is expressed mainly by their design 

working life. This is the period, considered by the designer, for which the structure should 

serve its intended purposes. Life cycle assessment would also be made for this period. 

Let us consider an ordinary midrise building with reinforced concrete structure, 

designed by the Eurocode standards, and situated in a seismic region, for example in Bulgaria. 

If the design working life is chosen to be 100 years, instead of the usual 50 years, this will 

affect mainly the requirements for the concrete cover, as well as some of the variable and 

accidental actions. Note that the increase of design working life is 100%. 

The action with the largest impact on the structure in such cases is usually the seismic 

action. The value of the importance factor γI that multiplies the reference seismic action to 

achieve a similar probability of exceedance in TL years as in the TLR years, for which the 

reference seismic action is defined, may be determined as: 

 

(2.1)    
1/ 1/3

50 100 1,26
k

I LR RT T
 

   , 

 

where k depends on the site seismicity characteristics [13]. In other words, the action effects 

from seismic action would be about 26% higher. This may lead to a significant increase of the 

dimensions and/or the reinforcement ratio of the relevant elements (mainly ductile walls or 

frames, and sometimes foundations – depending on the impact of gravity loads). However, the 

elements that form the major part of the mass of the structure – slabs and beams, would not be 

largely affected by the increased seismic action. 

The higher concrete cover cmin,dur, required for the more durable structure affects the 

design depth d of the elements, and thus the required reinforcement. In any case, the increase 

of the nominal cover will be between 0 and 10mm. The most sensitive elements to such 

increase are slabs, since they are the thinnest. If they are designed to be no less than 12cm, the 

decrease of the design depth would be no higher than 10-12%. In the worst case scenario, if 

the compression zone reaches its limit value (for not allowing brittle failure) in the 100 years 

deign working life case, the increase of the required reinforcement for bending would be 

about 21% (the calculation is trivial). Such high values of the compression zone are rare, and 

in most cases, this increase would be under 15%, which is often in the range of technical 

overdesign. 

The concrete cover may be decreased if concrete with higher strength class is chosen, 

which also corresponds to the idea of use of effective materials. Also, a proper concrete mix 

may increase the durability of the structure greatly (see also section 2.3). 

Finally, it should be noted that the actual period for which the building is used may be 

much longer (given that there are proper maintenance and renovations), but it may also be 

shorter, in case the building has outlived its usefulness. Therefore, durable structures should 

also be adaptable to changes – a factor that is much more subtle and is not calculable. 

 

2.3. Use of recycled and waste materials 

By using recycled or waste materials for the production of new concrete, two 

sustainable goals are achieved at the same time: first, less virgin materials are used, and 

second, the disposal of the used materials is prevented. Two types of recycled and waste 

materials may be used for the production of concrete: supplementary cementitious material 

and recycled aggregate.  

The use of supplementary cementitious material, such as fly ash, silica fume, blast 

furnace slag, rice husk, and others [14], lowers the embodied energy and CO2 emissions. In 

addition, they can have positive effect on numerous properties of the concrete, most notably 

in terms of sustainability on its durability. 
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Recycled aggregates, such as recycled concrete, masonry, glass, marble, plastic waste, 

and others [14], [15], can be used to partially replace virgin aggregates. The recycled 

aggregates generally have adverse effects on many properties of the concrete, so replacements 

levels are limited [15]. For example, up to 20% of total aggregates may be replaced by good 

quality crushed concrete [1], [7]. 

 

3. Improving the sustainability at the other life cycle stages – construction, 

operation and maintenance, demolition/disposal 

The key to the sustainable construction process is proper planning and on-site 

management. Mostly it is about reducing waste and minimizing transportation cost and 

emissions. Construction waste management plan is required. To minimize transportation cost 

local providers should be preferred and the vehicles should be used to their full capacity 

whenever possible. 

It is important that the ordered concrete is as close as possible to the necessary quantity. 

If possible, the excess concrete should be returned to the mix plant for reusing into new 

concrete [1]. If this is not a viable option, the excess concrete may still be used – for example 

for benches, flowerpots, pavements, etc., but these additional works should be planned. 

The quality control during construction is also very important, as it directly affects the 

durability of the structure. 

As stated above (section 2.2) the sustainability of a structure is closely related to its 

durability, and there is no durability without regular maintenance and adequate exploitation. 

To ensure sustainable operation and maintenance of the structure, it should have a technical 

passport, containing the relative information from regular or emergency (e.g. after 

earthquakes) surveys and renovations. Changes of the environment, such as new neighboring 

building or new infrastructure (e.g. underground), may also be relevant. The proper 

exploitation of the building is responsibility of its occupants – unintended use or overloading 

should not be allowed. 

The biggest sustainability problem at the demolition/disposal stage is the waste 

management. It is essential that a proper project for staged demolition is designed, so that the 

major part of the demolition waste materials can be reused or recycled, while disposal is 

minimized. This approach has both economical and environmental benefits.  

Concerning reinforced concrete, it can usually be recycled. The recovered concrete can 

be crushed and used as aggregate, while magnet and mechanical processes are used to extract 

steel, which is then recycled [1]. Up to 10% recycled concrete aggregate is suitable as a 

substitute for virgin aggregates for most concrete applications [7]. Otherwise, the recycled 

concrete is mostly used as sub-base material [1]. 

 

 

Conclusion 

To improve the sustainability of a building with reinforced concrete structure, steps may 

and should be taken at every stage of its life-cycle.  

Even if full life-cycle assessment is not undertaken, the engineer may still improve the 

sustainability of the structure at the design stage. Strategies for effective design, such as the 

suggested in this paper, may be used. Special attention should be given to durability. The 

design working life can be doubled at the price of relatively small increase (about 20-25% at 

worst for the scenarios considered in this paper) of the dimensions and/or reinforcement of 

some, but not all, structural elements. The use of some recycled or waste materials may 

further improve the durability of the concrete, on top of the obvious sustainable benefits from 

such a step. 
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The improvement of the sustainability is possible at the other stages of the life-cycle of 

the building as well. Proper planning of construction and demolition works, minimizing 

transport, providing well-thought waste management plans, ensuring regular maintenance and 

adequate exploitation, etc., are some of the steps towards a more sustainable building. 
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Abstract: Zeolites are minerals that have unique characteristics that may be used in the 
poultry bedding and treatment of residues, with direct and indirect effects on wastes, the 
ambience of farm sheds and reduction of environmental pollution. This study explores 
the application of natural zeolite (clinoptilolite) as an additive to poultry litter for 
agricultural use. The effect of zeolite’s content on some physical and mechanical 
properties of granules (tablets) of mixtures containing fresh poultry manure, Tunisian 
phosphorite and ammonium sulphate were studied. Due to the initial stage of this study 
of soil improvers, the test was conducted with a limited number of compositions that 
have large differences in the amount of natural clinoptilolite used. The high content of 
zeolites increases the moisture content of the prepared granules and reduces their static 
strength.  
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1. Въведение  

Природните зеолити са голяма група хидратирани алумосиликатни минерали с 

вулканично-седиментен произход. Те притежават микропорьозна кристална структура, 

изградена на основата на алумосиликатия тетраедричен пръстен [1]. Способността им 

да задържат в себе си на молекули с големина над определена величина ги определя 

като природни молекулни сита [2, 3]. Тези особености на зеолитите са в основата на 

техните специфични характеристики [4]: 

 висок катионен обмен с калций, магнезий, натрий и калий; 

 сорбционни свойства към амоний и редица органични съединения ; 

 сорбционни свойства спрямо някои радиоактивни елементи: Cs 134, Cs 137, Sr 90; 

 абсорбция към тежки метали: олово, цинк, хром и др.; 

 способност за разделяне на смеси от газове [5]; 

 изсушаване газове (влагоулавяне), чрез поемане на водни пари.  

Тези свойства предопределят използването на зеолитите за пречистване на 

питейни води, при обработка на металургични ядрени отпадъци, за обезмирисяване на 

животновъдни ферми, като добавка във фуражните смески за животновъдството, за 

повишават твърдостта на черупките на яйцата в птицефермите, при хидропонното 

отглеждане на цветя и зеленчуци и др. [6, 7]. Основа за широкото приложение на 

зеолитите в производството на строителни материали и продукти са техните 

адсорбционни и йонообменни свойства [8]. 

Високите нива на катионен обмен и сорбционна способност правят зеолитите 

особено подходящи за почвено приложение. Като част от почвата те задържат водата и 

хранителните елементи, които по-късно постепенно се освобождават [9, 10]. Поради 

високия си йонообменен капацитет внесени в почвата, те подобряват структурата на 

почвата и действат благоприятно върху почвеното плодородие [11, 12, 13]. Добавянето 

на зеолит в почвите намалява нейната соленост, което се дължи на силното привличане 

към натриевите йони, водещо до тяхното редуциране. Доказано е, че влагането на 

зеолит намаляване подвижността на тежки метали в почвите. Изследвания показват, че 

зеолитите благоприятстват образуването на оксиди, металокарбонатни утайки, 

комплекси, които намаляват разтворимостта на металите [14-17] и намаляват 

съдържанието на тежки метали в зеленчуците [14]. 

Зеолитните находища у нас се характеризират с високо съдържание на 

клиноптилолит (Clinoptilolite), който е основен представител на групата на зеолитните 

минерали. Наличието на индустриални запаси на клиноптилолитов туф в България 

(находище Бели Пласт, Източни Родопи) обуславят възможността за неговото 

включване към система от природни фосфати, отпадъчен амониев сулфат и птичи 

екскременти, с което се постига синергичен ефект на полезни свойства, спрямо 

вложените суровини [18]. 

Механизираното внасяне на подобрители в почвата изисква тяхното 

предварително гранулиране (таблетиране). Изготвените гранули (таблети) трябва да 

имат определена статична якост, която да предотврати тяхното деформиране и 

разрушаване от тежестта на горните слоеве при съхранение в големи обеми [21].  

На тази основа настоящето изследване си поставя за цел да изучи влиянието на 

влагането на природен зеолит (клиноптилолит) върху физични и механичните свойства 

на гранули (таблети) от смеси, съдържащи пресен птичи тор, туниски фосфорит и 

амониев сулфат. Поради началния стадий на това проучване на почвени подобрители 

изпитването се проведе с ограничен брой състави, които имат голямо различите в 

количеството на вложения природен клиноптилолит. 
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2. Материали и методи 

 

2.1. Компоненти 

Основна суровина за изготвяне на смесите (пробите) e пресен птичи тор – 

отпадък, получен от системата Биг Дъчман (Big Dutchman), възприета от ЕТ „Валентин 

Георгиев – Валдис“ при отглеждането на стокови носачки. Птицефермата е 

разположена в с. Шишковци, извън урбанизираните територии на община Кюстендил. 

Инсталацията за интензивно отглеждане на стокови носачки, разрешена с действащото 

Комплексно разрешително, е с капацитет 81 000 места за птици. Съгласно Годишния 

доклад по околна среда (ГДОС) за 2017 г. [19] Операторът е декларирал годишен 

капацитет от 70 536 отгледани птици. Системата осигурява достатъчна площ за всяка 

птица, което е от изключително значение за нейното здравословно и общо състояние. 

Производствените халета се почистват два пъти седмично и образуваният отпадък – 

птичи тор се предава на населението за наторяване на земеделски земи. При 

необходимост от временно съхранение птичата тор се съхранява на обособена 

площадка. Данните на ГДОС показват, че годишно се образуват 584 тона птичи тор. 

Другият основен компонент на пробите e туниски фосфорит – природен фосфат, 

който често се използва като суровина за получаване на фосфорна киселина и 

съединения на фосфора, вкл. фосфорни торове [20]. Фосфорът, обозначаван в 

практиката като Р2О5, е необходим химичен елемент в процеса на фотосинтезата за 

изграждането на сложни белтъчини, фосфоропротеини и въглехидрати.  

Като компонент на изследваните състави за подобряване на почвата e използван 

природен зеолит с произход с. Бели Пласт (България), съдържащ около 80% 

клиноптиолит и примеси като монтморилонит, селадонит, кристобалит и кластични 

минерали. 

 

2.2. Изготвяне на смесите и пробите 

За изготвяне на смесите първоначално се хомогенизират птичи екскременти и 

прахообразни амониев сулфат и туниски фосфорит (AS+PE+TF). За задържане на тези 

компоненти в пастообразната смес се добавя природен зеолит (клиноптилолит) (Nat-

Cpt). По този начин са изготвени две смеси с масови (тегловни) съотношения на 

компонентите както следва: 

 Смес А – 1 част Nat-Cpt и 4 части (AS+PE+TF); 

 Смес B – 4 части Nat-Cpt и 1 част (AS+PE+TF). 

Смесите от птичи екскременти, амониев сулфат, туниски фосфорит и природен 

зеолит (клиноптилолит) са гранулирани чрез метода на пресовото гранулиране 

(таблетиране), което представлява претегляне на определено количество от сместа, 

последващото му прехвърляне в пресформата и пресоване при определено налягане с 

пресата. Смесите са гранулирани веднага след тяхното приготвяне с помощта на 

екструдер, след което са подложени на естествено изсушаване до достигане на 

равновесна влажност. За всеки състав са направени по 3 изпитвания. 

При изготвянето на таблетки от сместа A бе рохка, без мирис, като при 

гранулирането (таблетирането) се отделя течност. За смес B e характерна миризмата на 

зеолит, а при пресоването се отделя по-малко течност (влага). 
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 а)  б) 

Фиг. 1. Снимка на получените гранули (таблети): а) смес A; б) смес B 

 

2.3. Методи  

За установяване на елементния състав на веществата и определяне на качествения 

и количествен състав на материалите е използвана оптична емисионна  спектрометрия с 

индуктивно свързана плазма (ICP анализ) с апаратура High Dispersion ICP-OES Prodigy 

на Teledyne Leeman Labs, САЩ. За определяне на влажността (влагосъдържанието) на 

пробите е използван STA PT1600 TG-DTA/DSC (STA Simultaneous Thermal Analysis), 

произведен от LINSEIS Messgeräte GmbH, Germany. Термичният анализ е проведен в 

динамичен режим на нагряване в интервала 20-1000 °С със скорост на нагряване е 

10°С/min. Видът на образеца е прахов, с едрина на частиците 0,5 mm. Газова среда e 

статичен въздух.  

Гранулите от птичи екскременти и туниски фосфорит са изпитвани на статична 

якост на натиск на същата хидравлична преса, на които са и направени. Гранулата се 

поставя директно върху пресата, след което се задвижва подвижното бутало и се натиска 

гранулата до нейното разрушаване, като в същия момент се отчита напрежението 

(налягането).  

 

3. Резултати и анализ 

 

3.1. Химичен анализ на компонентите 

За повишаване съдържанието на азот в пробите (подобрители за почви) e влаган 

амониев сулфат (AS), получен като страничен продукт от пречистващата електронно-

лъчева инсталация за улавяне на серни и азотни оксиди от димните газове на ТЕЦ 

„Марица изток 2“ ЕАД. Основният компонент на този сух прахообразен продукт е 

(NH4)2SO4 (96,7 wt%), в който има и NH4NO3. NH4NO3 се разглежда като примес (под 1 

wt%), който не е опасен, когато амониевият сулфат се използва като компонент в смес 

на почвен подобрител. Предвид малкото количество внасян амониев сулфат в почвата 

количеството на съдържащия се в него микро-елемент Zn се редуцира до ниво, което не 

надвишава нормите за съдържание на цинк в почвата, което дава възможност 

продуктът да се използва като почвен подобрител. 

Резултатите от химичния състав на използваните компоненти/материали туниски 

фосфорит, природен клиноптилолит и образци от птичи екскременти са представени в 

таблица 1. Данните от химичния състав на зеолита доказват, че в него няма вредни 

компоненти, т.е. внасянето му в почвената среда няма да замърси околната среда, 

почвата или да адсорбира вредни хранителни елементи. 

516



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARHITECTURE VSU'2020 

Таблица 1. Влажност и химичен състав на основните елементи, влизащи в състава 

на природния зеолит, туниския фосфорит и оборския тор (в wt %) 

3.2. Влажност на гранулите 

За определяне на влажността на изготвените таблети масата на всяка от тях бе 

измерена веднага след гранулирането, след което те бяха подложени на изсушаване в 

сушилня при температура 60°С, до достигане на постоянна маса. Влажността на всяка 

таблетка се (W) се изчисли по формулата: 

(1) 1 2

1

.100
m m

W
m


 , wt%, 

където: m1 е първоначалната маса на таблетката, g; m2 – масата на таблетката след 

изсушаване, g; (m2 – m1 представлява масата на влагата, отделена при изсушаването).  

В табл. 2 са представени средните стойности от получените данни от 

гранулирането и сушенето на пробите. Освен влажността W, която се определя по 

стандарт, в таблицата е нанесена и стойността на влажността W', изчислена спрямо 

масата на абсолютно сухата проба, т.е. W'= (m2 – m1)/m2.100, wt%. 

Таблица 2. Осреднени маси на гранулите (таблетите) в различни етапи на тяхното 

изготвяне и изчисление на тяхната влажност 

Със-

тав 

Про-

ба 

Маса на гранулата (таблетата), g Влажност, wt% 

преди 

пресоване 

след пре-

соване (m1) 

преди 

сушене 

след су-

шене (m2) 
W W' 

A

1 1,833 1,742 1,719 1,631 6,37 6,81 

2 1,794 1,732 1,681 1,623 6,29 6,72 

3 1,820 1,655 1,703 1,555 6,04 6,43 

B

1 2,123 1,943 1,884 1,689 13,07 15,04 

2 2,141 2,109 1,848 1,829 13,28 15,31 

3 2,158 2,052 1,864 1,781 13,21 15,22 

3.3. Статична якост на натиск на гранулите 

За определяне на статичната якост на натиск на гранулите (таблетите) се отчита 

напрежението (налягането), при което настъпва нейното разрушаване в пресформата. 

Реалното напрежение (статичната якост на натиск) се изчислява по формулата:  

(2) .b
M

m

S
P P

S
 , kg/cm

2
,

където: Sb – площ на буталото с диаметър db = 2,6 cm, Sm – площ на матрицата с 

диаметър dm = 4,3 cm. 

Компонент Съкращение Влажност СаО Fe2O3 Al2O3 Na2O K2O MgO 

природен зеолит 

(клиноптиолит) 
Nat-Cpt 13,92 4,20 0,67 11,31 0,34 3,13 0,46 

туниски фосфорит TF 3,14 48,40 - - 1,38 0,07 0,67 

птичи екскременти PE 66,70 5,35 0,34 0,15 0,31 2,24 1,17 
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След определяне на якостта на всяка от гранулите (таблетите) средните стойности 

на статичната якост на натиск при смес A e 294 kg/cm
2
, a при смес В – 118 kg/cm

2
. Тези 

стойности показват, че получетните гранули притежават добри якостни показатели и 

надминават изискванията, описани в БДС 16017:1984 [22].  

Тези резултати се дължат на добрата степен на уплътняване, което се комбинира с 

добра адхезия и гранулираща способност. Влагането на по-голямо количество 

природен зеолит води до увеличаване на влажността на гранулатите, както и за 

намаляване на тяхната здравина, оценена чрез статичната якост на натиск. За анализ на 

тези резултати освен абсорбцията на течност в мезо- и микропорите на естествения 

зеолит трябва да се разгледат и агломерацията на частиците, хомогенността на смесите, 

дехироксилирането на птичите екскременти (оборската тор) по време на механичното 

смесване, израстването на кристалохидратни форми в каналната структура на зеолита и 

др. Тези ефекти влияят на времетраенето на протичането на процесите на зреене в 

птичия тор. От проведения ICP анализ се доказа съдържанието на основни хранителни 

елементи в почвените подобрители като фосфор и калий, както и калций и магнезий, 

които са от важно значение за подобряване киселиността на почвите.  

 

Изводи 

От направеното проучване се установи, че влагането на природен зеолит 

(клиноптилолит) към състав от пресен птичи тор, туниски фосфорит и амониев сулфат 

води до получаване на смеси с добра гранулируемост и якостни показатели, които 

отговарят на настоящите изисквания за минерални торове. Тези резултати са в 

следствие на абсорбцията на вода в мезопорите и микропорите на естествения зеолит 

Агломерацията на частиците, добрата хомогенност на смесите, дехироксилирането на 

оборската тор по време на механичното смесване, може да се твърди, че допринася за 

подобряване на физичните показатели на смесите и високите якостни показатели. Тъй 

като не винаги високите якостни показатели предопределят добра усвояемост на важни 

хранителни компоненти от растението, е необходимо провеждане на вегетационни 

опити. 
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ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ НА 

ПРИМЕРА НА НЯКОИ  СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 

Мария Гюлеметова  

Хоноруван преподавател НБУ 

Развитието на общините в перспектива зависи от общото социално - икономическо 

развитие на страната, от възможностите за усвояване на структурните фондове, 

отпуснати от ЕС и способностите на лицата, вземащи решения на местно ниво за 

осъществяване на управлението и организацията на различни структури от 

отраслите на националното стопанство. Регионалната политика за хармонично 

устойчиво развитие на съвременният етап е важен фактор да се случи това. 

Докладът споделя политика на община Пазарджик за устойчиво развитие и 

екологична сигурност на примера на някои строителни дейности.  

Ключови думи: устойчиво развитие; екологична сигурност; политика 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL SECURITY POLICY 

IN THE CASE OF SOME CONSTRUCTION ACTIVITIES IN THE MUNICIPALITY 

OF PAZARDZHIK 

 Mariya Gyulemetova, 

 New Bulgarian University 

The development of the municipalities in the future depends on the general socio-economic 

development of the country, on the possibilities for absorption of the structural funds 

allocated by the EU and the abilities of the decision-makers at the local level to carry out the 

management and organization of different structures in the branches of the national economy 

and from the regional policy for harmonious sustainable development of the regions at the 

present stage. The report shares the Pazardzhik municipality's sustainable development and 

environmental security policy with the example of some construction activities. 

Key words: sustainable development; environmental security; construction activities 
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1. Въведение  

От началото на двадесети век бързото индустриално развитие е съпроводено с 

изграждане на производствени и жилищни сгради, които от своя страна нарушават 

природни екосистеми и създават екологични проблеми, свързани със замърсеност ма 

въздух, води ,почви и др. Особена загриженост предизвиква качеството на въздуха, 

който може да се превърне в най-сериозния екологична причина за преждевременна 

смъртност до 2050 г. Приемането на концепция за устойчиво развитие поставя начало 

на нови изисквания за устойчивост на природните и селищни системи с цел екологична 

сигурност, които зависят в най-голяма степен от устойчивото строителство. 
 

2. Устойчиво развитие и екологична сигурност  

Устойчивото развитие има комплексен, фундаментален характер и в основата на 

неговата методология стои “системният подход, насочен към интегрирано развитие и 

изисква икономическите, социокултурните и екологическите компоненти да се 

разглеждат взаимосвързано.Според М. Гюлеметова ако дефинираме понятието 

„устойчиво развитие” то е: „ дългосрочно културно, икономическо, екологично и 

социално здраве и дълъг живот за обществото“, а основната цел на устойчивото 

развитие се състои във възобновяване на динамичния баланс между обществото и 

околната среда[1]. 

Все повече сред научните среди се утвърждава  разбирането,че екологичната 

сигурност е  приложна, научна област с организационна и управленческа насоченост”, 

“алтернатива на традиционната концепция за национална сигурност със  специфичен 

обект на научни изследвания“. Тази научна област е „съвкупност от състояние на 

природни, урбанизирани и социално - икономически системи и на процесите в и между 

тях, при които не възникват критичности от появяване и развитие на екологично 

опасни събития и съпровождащите ги екологично опасни явления, въздействия и 

ефекти ”. 

М. Гюлеметова определя екологична сигурност като „проблем с национално и 

международно значение, който  пряко влияе върху безопасността на населението, 

икономиката, здравеопазването, правото, вътрешна и външна политика и други области 

на обществения живот“, специфичен обект на научни изследвания за „състоянието на 

природни, урбанизирани и социално - икономически системи и на процесите 

,протичащи в тях, при които не възникват критичности от появяване и развитие на 

екологично опасни събития и съпровождащите ги екологично опасни явления, 

въздействия и ефекти за населението и държавата” т. е. за националната сигурност[2].  

Основен принцип на Програма  за устойчиво развитие 2030 на ООН за устойчиво 

развитие е „ никой да не бъде пропуснат“ (noone left behind). Дневният ред се определя 

като план за действие в следните насоки –хора, планета, просперитет, мир, 

партньорство (people, planet, prosperity, peace, partnership)[7]. 

 

3.  Устойчиво строителство  

Урбанизацията е едновременно движеща сила за икономически растеж и глобална 

промяна на климата. Учените алармират ,че градовете в света допринасят за около 70% 

от свързаните с енергия парникови газове, въпреки, че обхващат само 2% от световната 
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земна повърхност. Докладът „По-добър растеж, по-добър климат”(Better Growth, Better 

Climate) посочва няколко действия, които лидерите могат да предприемат, за да се 

намалят емисиите и се постига икономически растеж. 

Устойчиво строителство е система от практики и технологии в строителството, при 

което се оптимизира потреблението на материали, енергия и суровини (вода, въздух), с 

цел намаляване отпечатъка на човека върху околната среда .Този подход набляга на 

технологични решения и малко на цялостно преразглеждане на мястото и ролята на 

човека в природните процеси. 

Според А. Райчева една от поставените цели за устойчиво строителство след 2020 г. е 

„всяка нова сграда с площ над 250 кв. м. да е с нулеви въглеродни емисии”[3].За целта 

според А. Райчева трябва да се използва основният метод за оценка на устойчиво 

строителство разработен от британският институт за устойчиво строителство –

BREEAM. 

Основният документ за обединяване на европейските стандарти и прилагане на 

устойчиво строителство е Директива 89/ЕИО и Регламент 305 от 2011г., чиито 

разпоредби са поместени най-вече в Закон за устройство на територията и Закон за 

технически изисквания към продуктите. 

Най- общо целта  на устойчиво строителство е да намали влиянието на сградите върху 

околната среда през целият им жизнен цикъл, като същевременно да оптимизира 

икономическата им стойност, комфорт и безопасност на живущите. То е базирано на 

най-добрите практики, които насърчават дълготрайни икономии, качество и 

ефективност и е свързано със здравето и благополучието на хората. 

Според редица учени колкото и да са близки понятията „зелено” и „устойчиво” 

строителство те не едно и също нещо ,защото зеленото строителство е повече 

ориентирано към околната среда, а устойчивото освен към околната среда и към 

икономически и социални измерения т. е основните параметри на устойчиво развитие. 

Непрекъснато се разработват иновативни програми – някои, от които  за охлаждане на 

покриви, прохладни настилки и градска растителност. Провеждат се многобройни 

демонстрации и обучения, насочени към строителните специалисти. Редица 

международни регламенти, включително EN 15232, ISO 50001, EPBD 2010 - 

директивата за европейската енергийна ефективност на сградите, и сертификатите за 

устойчивост и енергетика като Energy Star, доведоха до създаването на технически 

стандарти - протокола за открита комуникация (BACnet) и специализираните 

стандарти, предназначени да оптимизират енергийната ефективност на системите за 

автоматизация на сградите. 

 

4. Някои дейности на община Пазарджик за устойчиво строителство 

 

4.1Саниране на жилищни сгради 

Съгласно Общински план за развитие на община Пазарджик актуализацията на 

Инвестиционна програма за безвъзмездна помощ на процедура BG16RFOP 001-1001 - 

039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 

2020 и Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие за предварителен 
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подбор и оценка на проектни идеи обхваща и тези, които да бъдат включени в 

индикативния списък на операциите по инвестиционен приоритет ”Енергийна 

ефективност в административни и жилищни сгради” по оперативна програма на 

региони в растеж 2014 - 2020.С изпълнението на енергоспестяващите мерки се цели 

най-малкия клас на енергопотребление ”С”[6]. 

Съгласно чл. 2 от Закона за управление на етажната собственост “управлението на 

общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен 

комплекс от затворен тип, се урежда с писмен договор с нотариална заверка на 

подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти, а договора се 

вписва от инвеститора в Агенцията по вписванията по партидата на всеки 

самостоятелен обект и е противопоставим на неговите последващи приобретатели”[5]. 

Разпоредбата на чл. 2 от ЗУЕС е специална по отношение на останалите норми на 

закона, касаещи управлението на етажната собственост, като се отнася единствено до 

комплекси от затворен тип, както и само до управлението на общите части на същия – в 

този смисъл Решение № 87/ 2012 г. на ВКС. Сдружения на собственици могат да 

кандидатстват, със Закон за финансова помощ, ако техните многофамилни жилищни 

сгради отговарят на следните критерии”: собствениците да са регистрирани по реда на 

чл.25 ал.1 от Закон за управление на етажната собственост; сградите да са в рамките на 

строителните граници на град Пазарджик; многофамилните жилища да са проектирани 

преди 26.04.1999 г. До началото на 2020 общата стойност на санираните жилищни 

сгради е 2 778 040 182 лв. Предстои от м. юни с европейски средства при подписан 

договор с Европейски фонд да бъдат реновирани още тридесет и три блока с 35 или по-

малко жилища със стойност на проект за дейности по енергийна ефективност над 7 

330 000 000 лв. 

4.2 Комплекси от затворен тип  

 

Един комплекс от затворен тип няма особено да повлияе върху екологията, но 

неминуемо ще доведе до изразходване на по-малко природни ресурси и ще замърсява 

по-малко околната среда. В основата му е залегнало урбанистично понятие 

”компактност” т. е концентрацията и интеграцията да е с добър достъп до обществен 

транспорт и други услуги на общественото благоустрояване в градската среда. 

Новото зониране изпълнява двояка функция. От една страна запазват уникалността 

като въвеждат задължителни забрани и изисквания относно височина и брой нови 

жилища, сгради и други , а от друга дават яснота за жители като определят вида на 

допустимото жилищно строителство в съответният комплекс. Предотвратяването на 

допълнително застрояване позволява развитието на пълноценен живот по места чрез 

осигуряване на магазини и други услуги от съществена необходимост за живота в 

градска среда на пешеходно разстояние до домовете на жителите. Освен това се залага 

както на физическите ,така и на социалните аспекти на градската среда. 

В строителството се използват най-добрите материали на Пазарджик и страната 

:червена тухла “Wiener Berger” ,четири камерна дограма/Венге/ с 32мм.стъклопакет; 

модерна фасада с висококачествена външна топлоизолация ,електрически най-нови 

модели асансьори; алуминиеви парапети; домофона система с електронна врата; пълно 

вътрешно окабеляване; външни блиндирани врати ;телефон, интернет и др. 
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Комплекс „Царица Йоана се състои от девет броя жилищни сгради, разположени върху 

площ от осем декара. Комплексът включва::озеленен вътрешен двор с детски площадки 

и кътове за почивка. 

 

 

Фиг.1 Комплекс „Царица Йоана“ 

 Комплекс „Парадайз “ е разположен в кв. Устрем“ на площ 2,5 дка. в пет секции. 

Състои се от жилищни комплекси, търговски обекти, заведения за обществено хранене, 

офиси, ресторант, три броя подземни гаражи, складови помещения, магазини, кафе 

аперитив и подземен паркинг за 96 автомобила. Доизграждат се: открит басейн, фитнес 

и СПА център, спортно игрище. Въвеждането на изисквания за контролен достъп за 

външни лица(до жилищни площи и останалите обекти в комплекса представлява 

съществено изискване за определяне на комплекса от затворен тип. Изискванията 

следва  изискванията следва да намират приложение и спрямо живущите в комплекса, 

доколкото последните също трябва да използват определените места за влизане в и 

излизане от комплекса, да спазват процедурите по идентификация, представяне на 

пропуск и други 

 

Фиг.2 Комплекс „Парадайз“ 

 
5. Резултати от дейности за устойчиво строителство в община Пазарджик 

Резултатите от прилагане на устойчиво строителство в община Пазарджик се 

свързват с Лайпцигската харта за устойчивост на селищата, а именно: 
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 Използване на повече подходи от политиката за интегрирано развитие на 

градските райони в т.ч. висококачествени обществени места, модернизация 

на инфраструктурни мрежи, подобряване на енергийна ефективност и 

проактивна политика за образование и новаторство; 

 Устойчивите градове са разнообразни в икономическо, социално и културно 

отношение ; 

 От основно значение са инвестициите в развитието и интегрирането на 

иновативна инфраструктура.  

6. Заключение

Животът върху земното кълбо е немислим без наличието на устойчиво развитие.

Всяко негово нарушаване в отделни географски точки на Земята води до възникване на 

локални, регионални, междудържавни, а понякога и до световни кризи Политиката на 

община Пазарджик за устойчиво строителство като система от иновативни практики и 

технологии е важен доказан фактор за намаляване отпечатъка на човека върху околната 

среда ,а оттам и устойчивост на всички нива. 
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Abstract: This article examines the possibilities for creating binders with a smaller 

environmental footprint – the production of Portland cement, which is the most widely 

used binder, associated not only with the consumption of huge amounts of resources, 

but also with the generation of large amounts of greenhouse gases. The challenges in the 

field of geopolymers and mixed cements are systematized: for the most part they use 

industrial waste (ash, slag, microsilicon dust), the availability of which is beginning to 

become limited; the thermal activation of shale and clay is energy intensive and the 

chemical activation has a great impact on the environment; the effusive volcanic rocks 

have a limited territorial scope. The possibilities for utilization of some construction 

waste – ceramics and concrete are analyzed, as it is known that crushed ceramics has 

been used in lime compositions since Roman times to achieve hydraulic properties, and 

much of the cement in concrete fails to hydrate. It has been established that this is one 

of the perspective directions of development of the resource-efficient binders. 

 

Key words: Вinders, Resource efficiency, Construction waste, Utilization 

 

 

1. Въведение  

Строителството е дейност с основен принос към задоволяване на съществени 

човешки потребности и устойчивото развитие на обществото. Същевременно 

строителната дейност има огромен екологичен отпечатък, тъй като консумира около 

50% от световните материални ресурси [1], генерира около 25% от отпадъците [2] и 
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около 40% от емисиите на парникови газове [3]. Съществен дял в тези негативни 

влияния върху околната среда има производството на клинкер за портландцимента 

(ПЦ), защото ПЦ е основното свързващо вещество при най-използвания строителен 

материал – бетонa. Стремежът през последните 2 десетилетия към ресурсна и 

енергийна ефективност налага все повече търсенето на алтернативи на цимента 

(например, геополимери) и/или създаването на нови свързващи вещества [4, 5].  

 

2. Екологичен отпечатък на ПЦ  
Портландциментът (тип CEM I съгласно БДС EN 197-1 [6]) се състои основно от 

циментов клинкер (над 95%) и гипс като регулатор на свързването. Основните 

суровини за клинкера са варовици, глини и мергели, като за постигане на желания 

химичен и минерален състав на ПЦ се добавят и други суровини (напр. пиритни 

угарки). Технологията на производство на клинкера може да бъде по сух, полусух или 

мокър метод, като изборът се определя от необходимостта да се ограничат праховите 

емисии (характерни за сухия метод) и/или да се понижи енергоемкостта (по-висока при 

мокрия метод, при който суровините се смесват в шлам). Изпичането на клинкера е 

най-енергоемкият процес, тъй трябва да се достигне температура над 1450ºC, 

необходима за синтезирането на алита. За производството на някои специални цименти 

се налага изпичане дори до 1600ºC.  

Именно изпичането на клинкера е причина за високия въглероден отпечатък на 

ПЦ - според [7], 8% от СО2 емисиите, които са в резултат от човешка дейност, се 

отделят при производството на цимент. За 1 тон СЕМ I 52,5 N въглеродните емисии са 

от порядъка на 880 - 985 kgCO2 eq. [8]. Въглеродните емисии имат 2 източника - около 

50% се получават вследствие на химичните процеси при декарбонизацията на варовика, 

а 40% - при изгаряне на горивата, необходими за изпичане на клинкера [7]. За 

изпичането на 1 тон клинкер е необходима енергия от порядъка на 60-130 kg нефтен 

еквивалент и допълнително 90-130 kWh електричество [9]. Всъщност редица 

съпътстващи процеси като добив, транспорт и подготовка на суровините, смилане на 

клинкера, смесването му с гипса, вътрешнозаводски транспорт и други, допринасят 

още към разхода на енергия (обикновено от горива) и водят до допълнително 

увеличаване на въглеродния отпечатък. 

Освен въглеродните емисии, производството на цимент е съпроводено и с 

отделяне на други газове като CO, NOx и SO2, които увеличават парниковия ефект и 

водят до появата на киселинни дъждове [7].  

Много по-малко се коментира ресурсоемкостта на ПЦ, въпреки че за 1 тон цимент 

са необходими цели 1,7 тона основни суровини [10].  

Следователно за намаляване на екологичния отпечатък на ПЦ следва да се търсят 

алтернативни варианти по следните три направления: производствени методи, 

енергийни източници, суровинни източници. 

 

3. Смесени цименти  

Отдавна се използват смесени цименти, при които част от клинкера е заменен с 

минерални добавки. Основните причини за влагането им са икономически (намаляване 

на себестойността на цимента) и технически (модифициране на свойствата на цимента, 

вкл. за подобряване на дълготрайността на бетона). Смесените цименти (тип CEM II, 

CEM III, CEM IV и СЕМ V съгласно БДС EN 197-1 [6]) имат съдържание на клинкер по 

маса от 20 до 94%. Минералните добавки се класифицират в 4 групи в зависимост от 

начина, по който модифицират свойствата на цимента и взаимодействат (или не) при 

528



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARHITECTURE VSU'2020 

 

хидратацията на цимента: пуцоланови (естествени или изкуствени), хидравлични, 

такива с едновременно пуцоланово и хидравлично действие и почти инертни 

(взаимодействат слабо и/или само при специални условия). Минералните добавки 

могат да бъдат естествени или изкуствени, с произход от: 1) скали с вулканичен 

произход (трас, вулканични туфи) или със седиментен произход (варовик, диатомит, 

трепел) [5]; 2) селскостопански отпадъци (оризови люспи, пепел от изгаряне на 

биомаса) [11]; 3) термично третирани скални материали (печени шисти, активен 

метакаолин) [12]; 4) производствени отпадъци, най-често от металургията (гранулирана 

доменна шлака, микросилициев прах) и TEЦ (летящи пепели) и др. 

Въглеродният отпечатък на смесените цименти е намален значително, като 

намалението е пропорционално на количеството на минералните добавки – за един тон 

CEM II A (със съдържание на варовиково брашно, шлака или летящи пепели до 20%), 

той е от порядъка на 840-790 kgCO2-eq., за СЕМ II B (същите добавки, но в количество 

от 21 до 35%) той е 720 - 690 kgCO2-eq. и е само 415 kgCO2-eq. за CEM V/B, при който 

съдържанието на добавки е над 62% [9]. 

Изборът на добавки за даден тип цимент зависи основно от техния минерален 

състав, но и от тяхната наличност и икономическа рентабилност – например, в 

България практически вече няма запаси на микросилициев прах, а метакаолинът и 

печените шисти изискват допълнителна термична обработка (до около 800ºC), което ги 

оскъпява. Находищата на естествени пуцолани са съсредоточени в областите Кърджали 

и Хасково, а и трите работещи циментови заводи са разположени в Северна България. 

Източникът на гранулирана доменна шлака е депо в района на бившия МК 

„Кремиковци”, който е сравнително близо до два от циментовите заводи (в с. Бели 

Извор и в гр. Златна Панега), но доста отдалечено от третия (в гр. Девня). Транспортът 

на добавките до циментовите заводи не само ги оскъпява, но води до неблагоприятни 

екологични въздействия (емисии на парникови газове, потребление на енергия и др.), 

които редуцират благоприятния ефект от замяната на клинкера.  

Следователно един от начините за намаляване на екологичния отпечатък на 

цимента е да се използват местни добавки от източници, разположени на сравнително 

близко разстояние до циментовите заводи.  

 

4. Геополимерите като алтернатива на цимента 

Терминът „геополимер“ е въведен през 70-те години на XX век от J. Davidovits за 

нов клас строителен материал, произведен чрез геосинтез, при който се образуват 

минерални полимери - вериги от неорганични молекули, свързани с ковалентни връзки 

[13]. За синтезирането на геополимерите са необходими финосмлян алумо-силикатен 

компонент (метакаолин, летяща пепел, смляна гранулирана доменна шлака, зеолит, 

вулканични туфи, вулканична пепел, перлит, калцинирани шисти, пепел от биомаса и 

оризови трици, каолинит, както и отпадни продукти като дънна пепел, пепел от битови 

отпадъци, микросилициев прах и др.) и алкален разтвор (натриев или калиев 

хидроксид, в по-редки случаи литиева основа, водоразтворимо стъкло, натриев 

карбонат, калциев хидроксид или техни смеси) [13, 14]. В зависимост от използваните 

суровини, геополимерите могат да имат много добри механични показатели, сходни, 

дори превъзхождащи тези на циментовия камък. Например, геополимерите на основа 

на гранулирана доменна шлака са с якости до 79 MPa, докато при тези на база естествен 

зеолит и водно стъкло, якостта е от около 30-40 Mpa [14]. За да се постигнат по-добри 

свойства се предлага термично активиране на зеолита при температура от порядъка на 

600-800ºC [14]. Геополимерите имат редица предимства като отлична устойчивост на 
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агресивни въздействия (сулфати) и високи температури, добра адхезия с множество 

пълнители и др. Характерно за някои от тях обаче е неконтролируемо съсъхване, което 

ограничава размера на елементите, както и ефлоресценция. 

По отношение на суровините могат да бъдат направени сходни коментари, като 

тези за източниците на минерални добавки за цимент – термичното третиране оскъпява 

процеса, някои от подходящите производствени отпадъци не са налични, а находището 

на зеолит в България е в района на с. Бели пласт, Хасковско. 

Според T. Błaszczyński, при производството на 1 тон геополимерно свързващо 

вещество, въглеродните емисии са едва 208 - 308 kgСО2 eq. [15]. Производството на 

алкалните активатори, обаче, има огромен екологичен отпечатък, което утежнява 

значително екологичния профил на геополимерите – в сравнение с ПЦ, токсичността и 

екотоксичността на геополимерите е от 5 до 50 пъти по-висока, изчерпването на 

абиотични ресурси, разрушаването на озоновия слой, образуването на фотохимичен 

озон, еутрофикацията и вкиселяването на почвите са до 8 пъти по-големи, като най-

неблагоприятни са геополимерите на база метакаолин. За сравнение, при смесените 

цименти, споменатите индикатори са с до 10% по-ниски от тези при обикновения ПЦ 

[16].  

 

5. Строителните отпадъци като ресурс за смесени свързващи вещества 

Рециклирането на строителни отпадъци (СО) в строителни продукти отговаря на 

изискванията за преход към кръгова икономика. Половината от СО у нас са от бетон и 

керамика [17]. За тях Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане 

на рециклирани строителни материали [18] изисква да бъдат оползотворени съответно 

на 85% и 70%. За едрите фракции на бетонните отпадъци има търсене като скален 

материал, но фината фракция от бетонните и керамичните СО бива използвана само за 

нискоотговорни цели (влагане в обратни насипи).  

Известно е, че една част от цимента в бетона не може да хидратира, което 

предполага, че фината фракция от бетонни СО (т.нар. бетонна пудра, WCP – Waste 

Concrete Powder) може да има хидравлична активност, правеща WCP подходяща за 

активна минерална добавка в смесените цименти. Наличието на стар циментов камък, с 

различна степен на карбонизация, както и на фини частички от добавъчни материали в 

WCP, също могат да повлияят структурирането на новия циментов камък. Според 

някои проучвания WCP има висока активност и допринася за постигането на 

съизмерими якости [19] с тези на контролните състави, както и за подобрена плътност и 

дълготрайност [20, 21]. Според други проучвания, бетонната пудра се нуждае от 

термично активиране [22], за да изпълнява ролята на активна добавка. 

По отношение на пудрата от керамика (WCeP, Waste Ceramic Powder), още 

римляните са я използвали за постигане на водоустойчивост на варовите разтвори, 

поради нейната пуцоланова активност. Редица изследвания през последните години 

потвърждават перспективността на това направление [23, 24, 25]. Доказан е приносът 

на WCeP за и за подобряване на обработваемостта на смесите и плътността на 

структурата на състави със съдържание на на WCeP, нарастване на якостите [24], 

повишаване на дълготрайността [25]. 

 

 

6. Изводи  

Необходимостта от намаляване на екологичния отпечатък на строителството 

изисква да бъдат предложени мерки за ограничаване на вредните въздействия на най-

използвания строителен материал – бетона, дължащи се основно на портландцимента 
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като свързващо вещество. Установено е, че смесените цименти представляват, засега, 

единствената надежна алтернатива, тъй като геополимерите са все още 

неусъвършенствани и с ограничено приложение, а техният ефект върху околната среда, 

с изключение на емисиите на парникови газове, е много по-голям от този на ПЦ. 

Проблемът с минералните добавки като суровини за производството на смесени 

цименти, е нарастващ, тъй като част от традиционно използваните производствени 

отпадъци вече не са налични и/или тяхното количество намалява, изкуствените добавки 

изискват енергоемко третиране, а повечето от подходящите естествени суровини не са 

равномерно разпределени териториално, което предполага допълнителен транспорт. 

Възможността като минерални добавки в смесените цименти да бъдат използвани 

бетонна и керамична пудра от рециклирани строителни отпадъци е много 

привлекателна, тъй като позволява постигането на 1) ресурсна ефективност: спестяване 

на материални ресурси (природни суровини и горива) и по-пълноценното 

оползотворяване на СО; 2) енергийна ефективност: процесите на рециклиране на СО от 

бетон и керамика са много по-малко енергоемки, отколкото производството на 

клинкер; 3) намаляване на вредни емисии от изпичане на клинкера и от транспорт на 

суровини, тъй като рециклирането на СО може да се осъществява в близост до 

потреблението. В същото време има редица изследвания, индикиращи, че бетонната и 

керамичната пудра няма да бъдат инертни добавки, а ще бъдат активни, способни да 

модифицират свойствата на цимента.  

В рамките на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива 

околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ предстои провеждането 

на широкообхватна изследователска програма за доказване на тази хипотеза, за 

оптимизиране състава на ресурсно-ефективните свързващи вещества и за анализиране 

на екологичните им въздействия.  
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Abstract: The implementation of circular economy principles in construction, the 

requirements to use recycled building materials in publically funded investment projects 

and the standardization of recycled materials form a sound legislative framework for 

the application of products from processed C&D waste. An overview of the 

opportunities, based on the world best practices, is made. However, because of various 

reasons - of administrative, economic and technical nature, these opportunities in our 

country remain unused, and the investment obligations - unfulfilled. The directions for 

overcoming the barriers and for creating incentives for wider use of construction 

products, originating from recovered C&D waste, are outlined. 

 

Key words: C&D waste, recycling, preparation to reuse, construction products.  

 

 

1. Въведение 

Повторната употреба на строителни материали, с произход от преработени 

строителни отпадъци (СО), е широко прилагана практика още от древността – 

използвани са както цели конструктивни елементи като колони, греди, бази и капители 

на колони, така и зидарийни тела – тухли, ломени, цепени и дялани камъни, квадри и 

др. Рециклирането също е познато от древността – скални и керамични СО са 

натрошавани и използвани за насипни цели, за пълнежен слой на зидарии с каменна 

облицовка, за добавъчни материали и минерални добавки в разтвори и други.  

В по-късни времена и особено през периода на интензивно развитие (19-20 век) на 

човечеството, започва по-безогледно използване на ресурсите - строителството 

консумира около половината от световните материални ресурси [1]. Същевременно, 

                                                 
1
 Румяна Захариева, доц. д-р, бул. Христо Смирненски 1, София 1046, e-mail: 
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огромният сграден фонд и съоръжения изискват все повече ремонт реконструкция или 

дори премахване, за да отговарят на нуждите на съвременните поколения, при което се 

образуват огромни количества СО - понастоящем СО представляват около една четвърт 

от общото количество отпадъци в световен мащаб [2]. В по-голямата си част СО са 

неопасни, дори инертни и подлежат технически лесно и икономически изгодно, 

оползотворяване  [3].  

Следователно, СО са един сериозен източник на вторични материални и 

енергийни ресурси. Освен съхраняването на природни суровини, оползотворяването на 

СО води и до намаляване на вредните емисии от добив и преработка на естествените 

материали, както и до по-целесъобразно използване на земите (вместо за депониране).  

Това са причините адекватното управление на СО и влагането на продукти от 

преработени СО за строителни цели да бъде сред основните принципи на кръговата 

икономика в строителството [4].  

 

2. Възможности и бариери 

2.1. Влагане на СО в обрани насипи 

Рамковата директива за управление на отпадъците изисква, към 2020г., 70% от 

строителните отпадъци (с изключение на опасните СО и на изкопаните земни маси) да 

бъдат материално оползотворени [5]. Тези изисквания са транспонирани в 

националното законодателство със Закона за управление на отпадъците (ЗУО, 2012г.) 

[6] и Наредбата за управление на СО и за влагане на рециклирани строителни 

материали (НУСОВРСМ, 2012г. [7]). Според ЗУО, "Оползотворяване на материали от 

строителни отпадъци са всички дейности по оползотворяване на строителни отпадъци 

с изключение на изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали, 

които се използват като гориво. Оползотворяването включва и дейностите по 

подготовка за повторна употреба, рециклирането или друго материално 

оползотворяване“ [6]. Под „друго материално оползотворяване“ се има предвид 

влагане на инертни СО в обратни насипи и други ландшафни приложения. Това е и 

един от основните проблеми – влагането на СО в обратни насипи е типичен пример за 

.нар. “downcycling“, т.е. оползотворяване за нискоотговорни цели, без да се използва 

потенциалът на СО. Всъщност, СО остават със статут „отпадъци“, а не са строителни 

продукти. Допустимо е да се използват само инертни СО (от бетон, керамика, техните 

смеси, стъкло, скални материали и земни маси), но много често се ползват всякакви 

СО, предимно смесени с код 17 09 04 - в нарушение на зконодателството, при което 

възникват рискове за околната среда и здравето на хората – фиг. 1. Въпреки 

променената и усложнена, но доста формална, процедура, приета с измененията в 

НУСОВРСМ през 2017г. [8], контрол практически липсва, а „влагането в обратен 

насип“ се доближава до нерегламентирано „изхвърляне“ на нетретирани СО, което при 

това се отчита като „оползотворяване“. Притеснително е колко много лица притежават 

документ за извършване на дейност R10 за отпадъци с код 17 09 04, даващ право за 

влагане на тези смесени СО в обратни насипи и насипи - общо 109 са издадените 

разрешителни към септември 2020г.[9]. 

Понастоящем, основните приложения на СО у нас са именно чрез 

оползотворяване в обратни насипи, т.е. СО не се преработват и използват като 

строителни продукти, по смисъла на Регламент ЕС 305/2011 за строителните продукти 

[10], въпреки че политиките в ЕС са именно в това направление – едно от основните 

изисквания към строежите е именно „устойчивото използване на ресурсите“; бяха 

разработени Европейски протокол [3] и Насоки за одит при разрушаване на сгради [11], 

за да се стимулира селективното разрушаване и да се облекчи процесът на рециклиране 

на СО.  
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a)  б)  

Фиг. 1. Несанкционирани нарушения при използването на СО в насипи: а) 

използване на неинертни, нетретирани отпадъци, край Пазарджик, 2014; б) използване 

на смесени отпадъци, включително опасни азбестосъдържащи, край Момчилград, 2019. 

 

В някои страни (Австрия, Дания), влагането на СО в обратни насипи не се 

включва в материалното  оползотворяване на СО, а заложените в Рамковата директива 

70% се постигат като се отчитат само количествата рециклирани строителни 

материали, които са фактически вложени в строежите. У нас, постигането на целите са 

материално оползотворяване се отчита по данни на преработвателите на отпадъци, т.е. 

по количествата третирани отпадъци, а не по реално оползотворените. Ползването на 

тази информация преминава през усложнена процедура за достъп до обществена 

информация  [12].  

 

2.2. Строителни продукти от преработени строителни отпадъци 

Строителните продукти от СО могат да бъдат разделени на две основни групи, в 

зависимост от начина на преработка на СО: 

- Строителни продукти с рециклирано съдържание, наричани „рециклирани 

строителни материали“ [7, 8], например трошен камък от бетонни СО, при който 

рециклираното съдържание е 100%   или бетон с рециклирани едри добавъчни 

материали (ЕДМ от бетонни и/или кереамични СО), при който рециклираното 

съдържание е най-много до 50% от количеството на ЕДМ, според БДС EN 206. 

Някои от основните строителни продукти, например стомана, са с високо 

рециклирано съдържание, но това рядко се декларира.  

- Продукти, подготвени за повторна употреба от СО, например зидарийни тела, 

дребноразмерни елементи за настилки (плочи, блокчета, павета, бордюри). 

Много често има влагане на такива продукти, но без съпътстваща документация. 

За да бъде развит пазарът за рециклирани материали, в НУСОВРСМ са заложени 

количествени цели за влагане на рециклирани строителни материали в строежите, 

финансирани с публични средства [7, 8]. Основание за това е опитът на по-

напредналите страни - рециклиран трошен камък в пътното и железопътното 

строителство (за подобряване на земното легло, за подосновни и основни пластове и в 

съпътстващи съоръжения) се влага масово от 80-те години на XX век, дори в страни, 

богати на естествени скални материали като Франция, например в някои от знаковите 

строежи като Гара „Берси“ в Париж (1987), Гара „Север“ в Париж (1993), 

Евродисниленд (1988), автомагистрали А4 (1995) и А104 (1988), при това във време, 

когато тези материали са „извън стандарта“. Публикуването през 2002 на стандарт БДС 

EN 13 242 дава възможност за още по-широко приложение на рециклираните 

материали, тъй като те са дефинирани като материал с произход строителни отпадъци и 
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са разграничени от изкуствените скални материали с произход индустриални отпадъци 

(като доменната шлака). Дадени са категориите по компоненти на рециклираните 

скални материали, специфицирани са методите за определяне на съществените им 

характеристики. Редица други европейски стандарти дават възможност за влагане на 

рециклирани материали, като специфицират изискванията към тях и особеностите в 

методите за изпитване (ако има такива), например БДС EN 12620, БДС ЕN 13108-8, 

БДС ЕN 13043:2005, БДС ЕN 13139:2004, както и границите на влагане, например в 

бетон (съгласно БДС EN 206).  

 Следователно, има условия за влагане в строежите на продукти от преработени 

СО. В действителност обаче, съществуват различни бариери пред това, някои от които 

са следните:  

- ПУСО не е част от инвестиционните проекти – ПУСО бе извадено от обхвата на 

инвестиционните проекти през 2017г. и е дължимо към момента на откриване на 

строителната площадка, в резултат на което всички предписания в него, 

отнасящи се до количествата, вида и описанието на рециклираните строителни 

материали и конкретното им приложение в строежа, остават неизпълними, тъй 

като в съответните части на проекта (например „Пътна“, „Конструкции“ и т.н.) 

употребата на такива строителни продукти и техническите изисквания към тях 

не е била предвидена;  

- Липса на достатъчно лица, които преработват СО, което  оскъпява строителните 

продукти. Причината за това е, че рециклирането на СО бе оставено изцяло на 

бизнеса, но при липсата на големи и постоянни количества на СО, на ефективен 

контрол и санкции за нерегламентирано изхвърляне на СО, при наличието на 

евтини алтернативи за депониране и/или оползотворяване в обратен насип  на 

нетретирани СО, бизнесът не вижда своя икономически интерес. Счита се, че 

максималното разстояние за транспортиране на СО за преработка, респективно 

за закупуване на икономически изгодни рециклирани материали, е в рамките на 

20-25 km.  

- Липса на ефективен контрол при неспазване на изискванията за влагане на 

строителни продукти от СО – контролът по изпълнение на ПУСО се 

осъществява от кмета на общината, на чиято територия се извършват СМР по 

строежа или от директора на РИОСВ, които не са участници в инвестиционния 

процес, предвидените в ЗУО санкции са твърде ниски, но и не са известни 

случаи, в които да са били налагани, няма и отказано въвеждане в екплоатация 

за неизпълнение на това изискване; 

- Националната техническата нормативна уредба е рестриктивна – например, 

националното приложение към БДС EN 206 позволява влагане на рециклирани 

ЕДМ (независимо дали са вискокачествени от тип „А“ или са от тип „Б“) само за 

производство на бетони с клас по якост на натиск до С16/20, докато в БДС EN 

206 границите са, дори за тип “Б”, до 50%  в бетони от клас до C 30/37. 

Ограничението за употреба в предварително напрегнати конструкции има своята 

обосновка, но ограничението за леки бетони е неоправдано. По този начин, не се 

стимулира истинско рециклиране (включващо и пречистване), а само 

натрошаване (и, евентуално, фракциониране) на СО и трудно могат да се 

изпълнят количествените цели изпълнят количествените цели за влагане при 

сгради - 2% от масата на всички вложени строителни продукти в тях. При някои 

високи сгради това е възможно само с влагане на рециклиран ЕДМ в 

конструкционния бетон. От националните актове, единствено Техническата 

спецификация на АПИ (2014г.) за строеж на пътища от дава реална възможност 

за влагане на рециклирани материали [13]; 
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- Липса на образец на Декларация за характеристики на продукти, подготвени за 

повторна употреба от СО за влагане в строежи, съгласно изискванията на чл.22, 

ал.3 от НУСОВРСМ към чл. 22 на НУСОВРСМ - според експерти на МОСВ, 

липсата на такъв образец не би следвало да възпрепятсва влагането на 

продуктите за повторна употреба от СО, но на практика няма как да се 

декларират характеристиките на тези продукти и да се пуснат на пазара по 

смисъла на Регламент ЕС 305/2011. Този казус е илюстрация и за останалите 

противоречия при управлението на СО – нормативната уредба е подготвена по 

подобие на тази за останалите отпадъчни потоци, но изпълнението е вменено на 

строителния сектор [14];  

- Липса на изрични разпоредби в нормативната уредба, свързана с употребата на 

строителни продукти от СО, например, няма методики за подготовка за 

повторна употреба, критерии за влагане, национални изисквания, съответни 

текстове в Наредбата  за условията и реда за влагане на строителни продукти в 

строежите [15]. От 2018г. МРРБ предприе редица стъпки за допълване на 

строителната нормативна уредба в този аспект  [16]. 

 

4. Изводи и насоки за бъдещи изследвания 

Разрешението за влагане на инертни СО в обратни насипи е по-скоро в ущърб на 

възможността за пълноценно материално оползотворяване на СО. Възстановяването на 

ПУСО като част от инвестиционните проекти би позволило адекватно предписване на 

влагането на рециклирани материали и/или на продукти от СО, преминали през 

подготовка за повторна употреба, което да е съгласувано с проектантите по другите 

части и да е отразено в проектите по съответната част.  

Необходимо е актуализиране и обогатяване на техническата нормативна уредба и 

помощни материали за участниците в инвестиционния процес, което включва, inter 

alia, разработване на: 

- Указания за селективно разрушаване и идентифициране на опасни СО, за да се 

осигури качество на рециклираните материали и да се преодолее недоверието 

към тях заради произхода „от отпадъци“;  

- Методики за подготовка за повторна употреба, национални изисквания и 

критерии за влагане на продуктите от СО, преминали през подготовка за 

повторна употреба;  

- Ръководства за влагане на продукти от рециклирани СО; 

- Нови национални приложения към европейските стандарти; 

- Екологични декларации на продуктите от третирани СО, съдържащи 

количествени данни за по-малкия им екологичен отпечатък; 

- Механизъм за стимулиране (например, данъчни  облекчения) на влагането на 

продуктите от СО в строежите и др.; 

- Стратегия за строителния сектор в контекста на устойчивото развитие. 

Екипът от Строителен факултет при УАСГ по проект BG05M2OP001-1.002-0019 

за съзадаване на Център за компетентност, работи интензивно именно по първите три 

направления. 
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Abstract: Environmental product declarations of construction products provide 

systematic information on the environmental impacts. The amendments in BDS EN 

15804 in force since this year broaden the mandatory scope of the declarations by 

including the processes at the end-of-life stage, which requires assessing the processes 

of destruction, transport of demolition waste, treatment and recovery of the construction 

waste. This paper discusses the peculiarities in the assessment of these processes and 

their influence on other systems and presents results from the modelling of 

environmental impacts under different scenarios – recycling or disposal. These options 

are analysed with respect to the national legislation for construction waste management 

and best European practices. 
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1. Въведение 

Поради големия си екологичен отпечатък, строителството е сред приоритетните 

сектори за насърчаване на политики за кръгова икономика [1, 2]. Добивът на суровини 

и производството на строителни продукти имат съществен принос към високия темп на 

изчерпване на природни ресурси и са пряко свързани с високо потребление на енергия 

и горива. Циментовият сектор, например, е класически пример за високоенергоемко 

производство. По данни на [3], циментовата индустрия е на трето място по потребление 

на енергия в световен мащаб, ползвайки около 7% от световната енергия за 

промишлени нужди и е на второ място по дял на общите преки (т.е. от производствения 
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процес) емисии на СО2, възлизащи на 27% [3]. По този начин големият въглероден 

отпечатък на сградите се формира още в началото на жизнения им цикъл. 

По време на експлоатацията на сградите повечето строителни продукти нямат 

значим принос към екологичния отпечатък на сградата. Въздействия върху околната 

среда породени от строителните продукти през този етап, възникват от процесите на 

ремонт и обновяване и се изразяват главно в генериране на строителни отпадъци (СО) и 

тяхното управление. Тези въздействия остават сравнително малки и често се 

пренебрегват. Не така стои проблемът със СО в края на жизнения цикъл на сградите – 

СО от разрушение представляват около 25% от отпадъците в световен мащаб [2]. По 

тази причина Рамковата директива за отпадъците изисква над 70% от СО да бъдат 

материално оползотворени [4]. В националното ни законодателство са заложени 

количествени цели за влагане на рециклирани строителни материали в строежите, 

финансирани с публични средства [5]. Регламент ЕС 305/2011 дефинира устойчивото 

използване на ресурсите и икономията на енергия като едни от основните изисквания 

към строежите [6].  

Анализът/оценката на жизнения цикъл (Life-cycle assessment – LCA) се използва 

за остойностяване на екологичните въздействия и идентифициране на взаимовръзките 

между отделните аспекти, свързани със строителните продукти.  Резултатите от LCA 

обикновено се публикуват под формата на екологични декларации на продуктите 

(ЕДП), обикновено от тип III. 

 

2. Същност и обхват на ЕДП 

ЕДП от тип III предоставя количествена и верифицирана от независим орган 

екологична информация за даден продукт (или услуга) по предварително зададени 

категории от параметри, базиращи се на серия от стандарти. По този начин, освен 

данни за оценяването на сградите в контекста на устойчивото развитие, се открояват 

възможностите за намаляване на екологичния им отпечатък. 

По отношение на строителните продукти се прилага стандартът БДС EN 15804 

[7]. Жизненият цикъл на сградите се разделя на четири основни етапа, за които се 

оценяват екологичните въздействия: етап „Строителни продукти“ (модули А1-А3), етап 

„Строителство“ (модули А4-А5), етап „Експлоатация“ (модули В1-В7) и етап „Край на 

жизнения цикъл“ (модули С1-С4). Допълнително е обособен модул D, чиято цел е да 

предостави информация относно възможностите за повторна употреба, рециклиране и 

друго оползотворяване на строителните отпадъци, т.е. оценяват се взаимовръзките 

между различни системи, при които едната ползва материали и/или енергия от другата. 

ЕДП могат да обхващат различни етапи от жизнения цикъл. Екологичните въздействия 

се разглеждат в пълнота, когато са обхванати всички етапи от жизнения цикъл, но това 

е много трудно, предвид разнообразието от сценарии за продукта в етапи 

„Строителство“ и „Екплоатация“. С добавянето на модул D се отчита приноса на 

продукта към нов (може и различен) жизнен цикъл. Доскоро повечето ЕДП имаха 

минимален задължителен обхват, при който въздействията се оценяваха само за етап 

„Строителен продукт“ (модули А1-А3). Съгласно последното изменение на БДС EN 

15804 от 2019 г., минималният задължителен обхват е разширен и за етап „Край на 

жизнения цикъл“ (модули С1-С4) и модул D, с което се дава възможност за оптимално 

управление на СО.  

 

 

3. Особености на етапа „Край на жизнения цикъл“  

Етапът „Край на жизнения цикъл“ на един продукт започва, когато той се 

подменя, разглобява или отделя от сградата и се превръща в СО. Възможно е този 
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момент да настъпи с края на жизнения цикъл на самата сграда (т.е при разрушението 

й). През този етап се отчитат въздействията на дейностите по генериране и управление 

на СО върху околната среда, посредством четири основни модула: 

разглобяване/разрушаване (С1), транспорт (С2), третиране (С3) и обезвреждане (С4).  

Екологичните ефекти от дейностите по материално оползотворяване (чрез 

подготовка за повторна употреба и рециклиране) за достигане на статут „край на 

отпадъка“ или на енергейно оползотворяване (изгаряне с цел добив на енергия) се 

отчитат в модул D, т.е. извън изследваната система. От гледна точка на СО, не винаги е 

лесно да се определи кога те престават да бъдат отпадъци (използват се за специфични 

цели и е налице пазар или търсене за този материал, които са част от условията за това, 

съгласно [4]) и доколко въздействията от тази трансформация се причисляват към 

модул D или въздействията по третирането на СО с цел оползотворяване трябва да са 

към модул C3. Според [8], не винаги е ясно кога точно отпадъкът се превръща в 

суровина/продукт и границата може да се влияе от пазарното търсене. Например, 

възниква въпросът дали натрошаването на бетонни СО следва да се разглежда като 

„третиране“ (към модул C3) или като подготвителен процес за рециклиране (към модул 

D). Едно решение би могло да бъде изведено от [5], според което, когато бетонните СО 

се рециклират в строителни продукти (по смисъла на [6]) и се влагат за строителни 

цели – трошен камък за пътно строителство или като добавъчни материали за бетон, те 

престават да бъдат отпадъци и всички свързани с това дейности следва да се причислят 

към модул D. Oползотворяването на инертните бетонни СО в обратни насипи и 

свързаните с това дейности също биха могли да се причислят към модул D, тъй като те 

заменят естествена суровина (почва) и влизат в друг жизнен цикъл - на строежа, 

свързан с обратния насип.  

Моделирането на въздействията в края на жизнения цикъл при LCA ползва 

различни подходи, от които два са най-често прилагани: 1) въз основа на рециклирано 

съдържание (recycled content approach, cut off approach) или 2) въз основа на 

избегнатите вреди за околната среда (avoided burden approach, end-of-life recycling 

approach) [9]. При първия подход, дейностите по оползотворяване на отпадъците и 

подобряване на рециклираните материали (например чрез смесване с първични 

суровини) са изключени от продуктовата система. Това означава, че към нея не се 

отчита генерирането на отпадъци, подлежащи на рециклиране и използване като 

вторични материали/суровини (към същата или друга продуктова система). Вместо 

това се отчитат ползите при моделирането на предшестващите процеси, свързани със 

суровините (модул А1), където определен процент (х) от количеството на дадена 

суровина се приема, че е от вторичния материал/суровина, а остатъкът (1-х) е от 

първична суровина. При втория подход (избегнати вреди за околната среда) дейностите 

по материалното оползотворяване не се изключват от продуктовата система. 

Обикновено се приема, че оползотвореното количество от даден материал директно 

замества еквивалентно количество първичен материален предшестващ поток в същата 

или друга продуктова система. Избегнатите въздействия от тази замяна се отчитат в 

етапа „Край на жизнения цикъл“ на изследваната продуктова система с отрицателен 

знак. 

Разглеждането на въздействията при модули С1-С4 и D се усложнява и от други 

аспекти на СО – например, наличието на замърсявания с опасни вещества [10]. 

Отчитането на въздействията в края на жизнения цикъл се основава на 

разработени конкретни сценарии, които са съобразени с наличните технологии и  

настоящите практики при рециклиране, подготовка за повторна употреба и друго 

оползотворяване на СО в продукти или суровини. 
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4. Влияние на етапа „Край на жизнения цикъл“ при бетона и стоманата  

Изследване на Европейския изследователски център (JRC) показва, че за двата 

основни конструктивни строителни материали – бетон и стомана, относителният 

принос на модулите от края на жизнения им цикъл към въглеродния им отпечатък е 

различен [11] – Фиг. 1, макар че по-голямата част (около 80%) на СО2 емисиите и при 

двата материала се дължи на етапа на производство (модули А1-А3), където процесите 

са високоенергоемки.  

 

   
          

Фиг. 1. Разпределение на СО2 емисиите за бетон и стомана,  по данни на [11]. 

 

При бетона обаче на модули С1-С4 се дължат сумарно около 15% от емисиите и 

почти 30% от потребената енергия, тъй като процесите по разрушаване са също 

енергоемки и с използване на изкопаеми горива, а голяма част от бетонните СО все още 

се депонира. Стоманените конструкции могат да се раглобяват (т.е. с по-малко 

изразходване на енергия), а и практически цялото количество стоманени СО се подлага 

на рециклиране. По тази причина делът на модули C1-C4 в общото количество на СО2 

емисиите при стоманата е само 1-2%, а положителният ефект от модул D (в зелено) е 

много по-изразен, отколкото при бетона. Въпреки това не трябва да се пренебрегва 

фактът, че абсолютните стойности на СО2 емисиите при стоманата са многократно по-

големи, а при бетона следва да се отчита и положителният ефект на карбонизацията за 

обратно „улавяне“ на въглеродните емисии. 

 

5. Въглероден отпечатък на варо-циментови мазилки  

При извършен от нас LCA на вароциментови мазилки – традиционни строителни 

продукти с широко приложение в българското строителство, е установено, че доброто 

управление на СО от тях може да има сериозен принос за намаляване на екологичните 

въздействия. Разгледани са мазилки с варо-циментово отношение от порядъка на 1:3, 

съдържание на трошен варовиков пясък около 85% и добавки до 0.2%. Изчислени са 

стойностите на екологичните индикатори за етапи A1-A3 , C1-C4 и D, съгласно 

минималния изискуем обхват на ЕДП. За етапа на производство са ползвани реални 

данни от производител на варо-циментови мазилки. За края на жизнения цикъл на 

мазилките са направени следните приемания: разрушаването на мазилките става при 

разрушаването на зидариите в сградата и не изисква отделни усилия; делът на СО от 

мазилки е около 1-2% от общото количество на СО, следователно въздействията от 

модул С1, произтичащи от разрушаване на мазилките, са пренебрежимо малки. 

Разработени са три сценария за управление на СО от мазилки: депониране в 

Регионално депо (сценарий 1 - обичаен), оползотворяване в обратен насип в близост до 
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площадката на разрушение (сценарий 2 - алтернативен) и влагане на рециклирани СО 

от мазилки като минерална добавка в бетон, в количество 15% от масата на цимента 

(сценарий 3 – иновативен). Моделирани са процесите на транспортиране на СО, 

депониране, влагане в обратен насип и смилане на СО от мазилки, както и доставката 

на минералната добавка до бетонов възел. На Фиг. 2. е илюстрирано влиянието на 

управлението на СО върху въглеродния отпечатък на мазилките по време на жизнения 

им цикъл. 

 

   
Фиг. 2. Принос на отделните модули към CO2 емисиите при разглежданите сценарии 

 

Логично, подобно на бетона, основните емисии на СО2 се генерират при 

производството на мазилките (модули А1-А3) заради съдържанието на цимент и вар. 

Cтойностите на показателя при модули С2-С4 са много малки, тъй като  СО от варо-

циментови мазилки в общия случай не изискват допълнително третиране и основните 

екологични въздействия произтичат главно от транспортирането на СО до депо 

(Сценарий 1) или до рециклираща инсталация, както и смилането (Сценарий 3). Модул 

D оказва положително влияние, като ефектът е по-изразен при Сценарий 3, въпреки 

най-големите транспортни разстояния (до рециклираща инсталация и до бетонов възел) 

и енергията, потребявана за смилане, тъй като замяната на цимента със смляна добавка 

от рециклирана мазилка води до намаляване на въглеродните емисии от 

производството на мазилките с над 25%.  

И при трите сценария би могло да се отчете значително редуциране на СО2 

емисиите, дължащо се на естествената карбонизация на варо-циментовите мазилки по 

време на експлоатация на сградата (модули B). Процесът на тяхната карбонизация е по-

бърз, отколкото при бетона и може да достигне 100%. Точната оценка/прогноза е 

трудна, тъй като процесът на карбонизация зависи от порьозността на мазилката, 

количеството на Ca(OH)2, влажността, температурата и концентрацията на СО2 във 

въздуха, като протича неравномерно във времето [12]. Полученият CaСО3 оказва 

влияние върху редица технически свойства на мазилките, но от екологична гледна 

точка той представлява интерес, защото мазилката се превръща в т.нар. въглероден 

кладенец (carbon sink). В края на жизнения цикъл карбонизацията може да продължи, 

тъй като се увеличава специфичната повърхност за поглъщане на СО2.  

 

Заключение 

Оценката на екологичните въздействия, свързани с генерирането, управлението и 

оползотворяването на СО в края на жизнения цикъл, която стана задължителна част от 

ЕДП след 01.01.2020 г., дава по-пълна представа за екологичния отпечатък на 

строителството и, в частност, на строителните продукти. Едновременно с това, при 

анализа на въздействията могат да се очертаят възможностите за оптимално управление 

на СО от дадения продукт, както и да се разкрият взаимовръзките между различни 

продуктови системи. По този начин, въпреки че относителният дял на екологичните 

въздействия в края на жизнения цикъл на някои от най-използваните строителни 
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материали се оказва сравнително малък, решенията през този етап могат да допринесат 

за намаляване на екологичните въздействия и от етапа на производство на 

строителните продукти – положителният ефект е толкова по-голям, колкото по-

пълноценно се оползотворяват СО, тъй като те се явяват източник на вторични ресурси 

и енергия, за влагане в същата или в друга продуктова система.  
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Abstract: The concept on sustainable societal development and the paths to its practical 

implementation are key long-standing topics in the global political process. That is the 

reason for their growing importance in the European research area during the recent 

two decades, while the complex character of the studied processes determines the 

interdisciplinary research approaches applied. Even though urban aspects have been 

the object of growing research interest in the field, the impact of the specific spatial/ 

urban dimensions of the processes often remains underestimated and only partially 

studied. Based on personal experience in the European research process and in the 

higher education in Urbanism, the author outlines key moments in formulating research 

objectives and estimating empirical research results. Conclusions are drawn about 

arising strategic challenges to doctoral programmes in Urbanism in the country with a 

view to building capacity for interdisciplinary interaction and intercultural dialogue. 

Key words: Sustainable development, urbanistic knowledge, interdisciplinary research, 

doctoral programmes. 

1. Въведение

Концепцията за устойчиво обществено развитие и пътищата за практическото й 

постигане са дълготрайно ключови теми в световния политически процес от края на 20 

век. Това определя значимостта им както в полето на висшето образование, така и в  

научните изследвания на европейско ниво през последните две десетилетия. 

Комплексният характер на процесите определя прилаганите интердисциплинни 

подходи. Насочването на изследователския интерес към градските измерения на 

1
 Елена Димитрова, доц. д-р арх., София 1164, бул. Хр. Смирненски 1, eldim_far@uacg.bg 

547



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARHITECTURE VSU'2020 

процесите е обусловено от темповете на урбанизация в световен мащаб, но и от 

сложността на социопространствените взаимодействия там, които пряко и косвено 

въздействат върху околната среда – природна и антропогенна. Въз основа на проучен 

световен и европейски академичен опит може да се твърди, че третата образователна 

степен - докторските програми, се възприема като добра възможност за подпомагане на 

научните и приложни изследвания в полето на устойчивото градско развитие и на 

свързаната с него градска издръжливост (urban resilience); смята се, че тя може да 

подпомогне и изграждането на нужния капацитет за интердисциплинни изследвания и 

за интегрирано градско планиране и управление.  

Представеният по-долу опит за осмисляне на придобит български опит в 

обвързването на образователните и изследователски задачи в докторските трудове по 

урбанизъм в УАСГ има за цел да открои важни моменти при поставянето на рамките и 

формулирането на целите на урбанистичните изследванията в докторантските програми 

по урбанизъм, както и при оценяване на емпиричните резултати от тях. 

Идентифицирането на основни предизвикателства в работата по конкретни теми е 

стъпка, която би позволила да се формулират препоръки към методологичния подход за 

развитие на  докторските програми по урбанизъм в  България с оглед изграждане на 

капацитет за интердисциплинно взаимодействие и по-широко участие в регионалния, 

европейски и световен изследователски диалог. 

2. Ролята на градовете в политическата и изследователска рамка на

световния процес към устойчиво развитие  

Вече десетилетия – от приемането на Дневен ред 21 на Срещата на Върха през 

1992 г., през обединяването около Целите на устойчивото развитие през 2015 г. и 

формулирането на Новия градски дневен ред през 2016 г., рамката на световния процес 

към устойчиво развитие е изграждана и обогатявана в резултат на глобален 

политически процес с широко участие  на институции, експерти, бизнес организации и 

граждански сдружения, на нестихващ от десетилетия научен дебат и с 

последователната подкрепа на национални и международни фондове и програми за 

научни изследвания.  Темата за устойчивото градско развитие е изрично формулирана в 

Цел 11 на Световните цели за устойчиво развитие на ООН: „Да направим градовете 

приобщаващи, безопасни, издръжливи и устойчиви“. С нейното постигане са свързани 

десет подцели: Сигурни и достъпни жилища, Достъпни и устойчиви транспортни 

системи;  Приобщаваща и устойчива урбанизация; Защита на световното културно и 

природно наследство; Намаляване на неблагоприятните ефекти на природните 

бедствия; Намаляване на въздействието на градовете върху околната им среда; 

Осигуряване на достъп до безопасни и приобщаващи зелени и публични пространства; 

Силно планиране на развитието на национално и регионално ниво; Приложение на 

политики за приобщаване; Ресурсна ефективност и намаляване на риска от бедствия 

[1].  Анализът на обхванатите теми  дава основания да се твърди, че постигането на Цел 

11 ще изисква обвързано разглеждане на широк набор аспекти – социални, 

икономически, технологични, но и културни, природни и др. Не случайно все по-

голямо внимание се обръща на функционирането на т.н. социоекологични системи [2] и 

на работата в  интерисциплинни екипи [3].  

Научният дебат върху ролята на пространственото планиране за постигане на 

целите на устойчивото развитие започва още в средата на 1990-те години [4]. Той е 

обвързан с основните теоретични въпроси на урбанистичната професия и с 

необходимостта от обосноваване на процедурни и съдържателни промени, но и в 

самата философия на урбанизма [5]. Показателна за протичащите трансформации в 

урбанистичното  поле е темата, избрана от проф. Симин Давуди, Директор на 
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Глобалния център за градски изследвания, за нейната лекция пред семинара на 

Асоциацията на европейските училища по планиране (AESOP) в Тирана през 2018 

година - “Несигурност, адаптивност и адаптивно планиране”. В проследената там 

еволюция на пространственото планиране необходимостта от преосмисляне на ролята 

му в днешното общество се обвързва с три основни фактора, които биха позволили 

въвеждане на адаптивно планиране, прилагано в условия на несигурност и климатичен 

риск - бързо реагиращи институционални рамки, мислещи и работещи в мрежа 

урбанисти и приобщаващ процес на планиране. Това поставя и рамката на 

съвременните изисквания към образованието по урбанизъм [6].  

 

3. Урбанистичната тематика в докторантските изследвания: изисквания за 

интердисциплинност 

След официалното й въвеждане като част от висшето образование в Болонския 

процес на Срещата на Министрите на образованието в Берлин през 2003 г., 

Нарастващата значимост на третата, докторска, степен се откроява все по-често в 

публикуваните документи на следващите срещи – в комюникето от Берген през 2005 г. 

се изтъква потребността от подобряване на синергията между висшето образование и 

научните изследвания, като по отношение на докторската степен се отбелязва изрично, 

че (а) докторантските програми трябва да развиват интердисциплинното обучение и 

изграждането на изследователски умения, отговарящи на потребностите на по-широк 

трудов пазар; и (б) участниците в докторантските програми следва да се разглеждат 

едновременно като студенти и като начинаещи изследователи. В Лондонското 

комюнике през 2007 изрично  се подчертава изискването да се подобрят статуса, 

кариерните перспективи и финансирането на начинаещите изследователи като условие 

за повишаване на изследователския капацитет на Европа и подобряване на качеството и 

конкурентността на европейското висше образование [7].  

През последното десетилетие се наблюдава не само бързо нарастване на броя на 

докторантските програми в европейските университети, но и изрично внимание към  

тези в полето на градските изследвания и пространственото планиране. Прегледът на 

публикувани в Интернет обяви за докторски програми във водещи университети в 

Европа откроява редица общи теми на устойчивото градско развитие и свързаната с 

него проблематика - управлението на енергията и мобилността, адаптацията към 

промените в климата, но също процесите и процедурите на пространственото 

планиране и управление и по-широкото включване на общностите в тези процеси [8]. 

Показателни са изискванията към кандидатите за докторантска позиция в норвежки 

университет умения – за интердисциплинна работа, за разработване на изследователски 

подход, базиран върху смесени методи, за прилагане  на качествени и количествени 

методи и за работа в ГИС среда [9].  

 

4. Докторската програма по урбанизъм в УАСГ – избрани фокуси на 

интердисциплинността в изследванията върху устойчивото градско развитие  

Докторската програма по Териториално и ландшафтно устройство и 

градоустройство (оценка 9,33, срок 21.09.2024), е една от са 33 акредитирани към 

настоящия момент в УАСГ докторски програми в професионално направление 5.7. 

Архитектура, строителство и геодезия [10].  В периода 2010-2020 година в катедрата са 

зачислени общо 48 докторанти - 46 в редовна форма на обучение и 2 на самостоятелна  

подготовка. От тях 12 са успешно защитили,  21 са отчислени с право на защита и 6 са 

отчислени без право на защита; 9 са в различни етапи на обучение.  

Успешно зачислените докторанти идват в катедрата с широк спектър от 

изследователски интереси и предложения за теми. Катедрената политика за изрична 
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подкрепа на личната мотивация при избора на темата на дисертационния труд е 

придружена с вменената на научния ръководител отговорност за осигуряване на 

методологична подкрепа при прецизиране и обосновка на избраната тема и 

обвързването й с актуалната проблематика на българската действителност. 

Дългосрочна политика на катедрата е търсенето на възможности за включване на 

докторантите в международни образователни и изследователски програми. В рамките 

на  подписани договори и осъществено сътрудничество на УАСГ и катедра 

Градоустройство с университети от Европа и света в периода 2010-2020 година 15 

докторанти на катедрата са осъществили краткосрочна (до 1 месец) или дългосрочна (6-

12 месеца) мобилност по европейски и международни образователни и изследователски 

програми - ERASMUS+, ERASMUS-Mundus, CEEPUS, Европейска програма за 

координиране на научните изследвания COST, Програма Хоризонт 2020.   

Разгледаните по-долу казуси от реализацията на докторската програма в УАСГ 

далече не изчерпват разработените в катедрата докторски дисертации в разглеждания 

период с отношение към темата за устойчивото обществено развитие в 

пространственото планиране; изборът им измежду общо десет ръководени от автора 

докторски дисертации е свързан с изразително откроеното тематично разнообразие и 

със специфичните методологически предизвикателства при формулиране и 

разработване на научно-приложни теми, които изискват разностранна научна 

компетентност, свързана с различни аспекти на градското развитие, планиране и 

управление.
 
Съпоставянето на изследователските процеси и резултати при няколко от 

тях дава възможност да се разсъждава върху типологията на професионалните полета, 

диалогът с които се е оказал необходим, както и върху ефективността - очаквана и 

реално постигната, на различни форми на международно образователно и 

изследователско сътрудничество при посрещане на тематичните и методологични 

предизвикателства към изграждането на капацитет за интердисциплинни изследвания 

(Табл. 1). Широкият спектър от взаимообвързани специфични аспекти на градското 

развитие с отношение към устойчивостта  предопределят и голямото разнообразие от 

научни области, с които е необходим диалог – естествени, технически, социални науки 

и други; то предполага запознаване със съответната специализирана терминология, но 

и със спецификата на прилаганите научни методи. Провеждането на пространствени 

анализи изисква владеене на ГИС, но и на непрекъснато усъвършенствани 

специализирани информационни технологии. Често комплексната подготовка за диалог 

с различни научни дисциплини се оказва трудно осъществима в условията на 

българските университети.  

Анализът на избраните казуси доказва ползата от международно сътрудничество 

в такива случаи. Следва, обаче, да се има предвид, че такова сътрудничество е 

ефективно в случаите, когато е извършена задълбочена предварителна подготовка с 

ясно дефиниране на целите на мобилността и начините за постигането им, осъществени 

са лични контакти, за да се уточни фокусът на планираните проучванията и да се 

изяснят възможностите за получаване на персонална методическа подкрепа от 

конкретни преподаватели и учени в институцията - домакин. Особено важна се оказва 

оперативната връзка с докторантите и с водещите местни преподаватели по време на 

самата специализация – уточняването на възникващи изследователски въпроси и 

дискусията върху необходимостта от разширяване или стесняване на изследователския 

фокус на дисертацията.  Осъществените публикации, част от които след участия в 

авторитетни международни научни форуми, са доказателство да качество и 

убедителност на научните резултати. 

 

Таблица 1. Избрани казуси с необходимост от междудисциплинен диалог   
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Тема / Автор Свързани 

научни 

дисциплини  

Участие в международна 

програма 

Публикувани 

изследователски 

резултати 

Урбанистични мерки за 

намаляване на шумовото 

натоварване в контекста на 

концепцията за 

интелигентен град,  

арх. А. Йорданов, защитена 

през 2017 г. 

Технически 

науки 

(акустика) 

Социални 

науки 

Информацион

ни технологии 

Стипендия на Германската 

федерална агенция за 

околната среда, 12 месечен 

стаж в Департамента по 

градско развитие и околна 

среда в Сената на Берлин  

Участие в 

международни 

конференции: 

Хамбург, 2016 

Варшава, 2016  

 

Статия [11] 

Планиране на градско 

земеделие за устойчиво 

развитие на градове с 

намаляващо население,  

урб. М. Митева, отчислена с 

право на защита през 2017 г. 

Социални 

науки 

Аграрни науки 

Проект AUSMIP+, Програма 

Erasmus-Mundus: 12 месечна 

специализация,  

Университет на Токио; 

Програма Еразъм: 

Интензивен проект, Торино; 

Програма COST: обучение, 

Атина 

Участие в 

международна 

конференция,  

Любляна;  

Статия [12] 

Влияние на интермодалните 

транспортни възли върху 

формирането на градското 

публично пространство, 

урб. В. Маджирски, 

отчислен с право на защита, 

2020г. 

Технически 

науки 

(транспорт); 

Социални 

науки 

ИТ  

CEEPUS – проект „Мрежа за 

градски иновации“,  

ТУ-Виена;  

ERASMUS+ - Университет 

на Гент; 

Програма COST - акция 

WISE-ACT 

Участие в две 

международни 

конференции; 

Варшава, 2017, 

Печ, 2018 

статия [13] 

 

Правoто на град: 

урбанистично планиране с 

участие на децата,  

урб. М. Йолова, зачислена 

през 2018 г. 

Социални 

науки 

Градска 

политика 

ИТ 

програма ХОРИЗОНТ 2020, 

проект URBINAT   

Участие в  

международна 

конференция, 

Тирана, 2019;  

статия [14] 

 

 

5. Заключение 

Изследването на устойчивото обществено развитие в пространството и на 

свързанaтa с него издръжливост на урбанистичните системи има комплексен характер и 

изисква интегрирането на знание и подходи от социалните, икономически и технически 

науки. Вече съществува широка международна мрежа за сътрудничество и взаимна 

подкрепа за интердисциплинните градски изследвания, изрично насочена и към 

докторските програми. Споделеният по-горе опит доказва наличието на възможности за 

принос на докторските програми по урбанизъм в България за изграждане на адекватен 

изследователски капацитет. Основно предизвикателство е осигуряването на комплексна 

методологическа подкрепа за докторантите от страна на научните им ръководители и 

съответните научни звена - при началното формулиране и при последващото 

прецизиране на темите и целите на дисертационните трудове. Постоянният диалог с 

широк кръг научни дисциплини и с развиващата се урбанистична практика е условие за 

ясно дефиниране на специфичните урбанистични измерения в търсените резултати и на 

осмисляне на взаимодействието им с широкия кръг социопространствени, технически и 

културни измерения на градското развитие.  
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ИНДУСТРИЯ 4 И ВИСШЕТО СТРОИТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 
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INDUSTRY 4 AND HIGH CIVIL ENGINEERING EDUCATION 

Yatchko Ivanov, Ana Yanakieva 
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Abstract: Last century, known as a century of Industry – 3 has been the time of 

important inventions (atom- division and nuclear energy; polymers; nano-, micronized 

and composite materials; computers and information technologies and e.t.). Intensive 

development of IT has made the basis of the today Industry – 4, characterized with 

wide-use in robotics, electronics and digital transformation. This is provoked many 

changes in the economics and management number of activities and process. Many 

industries now are using digital presentation and the possibilities of digitalization for 

management of their activities. The building branch up to now is in retard of the use of 

digital transformations. In the same time our business has to solve many problems 

related with the ecology and management of building waste, energy effectiveness of 

buildings, introduction of intelligent management of live cycle of buildings and 

facilities. In the paper are discussed imposed changes in the content of high civil 

engineering education and the obligation to observe the requirements of the European 

cart of qualification framework. 

Key words: Industry -4, building branch, digital transformation, education, European 

cart of qualification framework. 

1. Въведение

Миналото столетие се характеризира с бурно развитие на техниката и 

технологиите. Това е времето когато бе открито делението на атома, дало начало на 

атомната енергия. Създадени бяха серия микроскопи с висока разделителна 

способност, дали тласък на развитието на материалознанието – появиха се 

полимерните, нано-, наноразмерните и композитните материали. В редиците на 

1
 Ячко Иванов, акад. проф. дн инж., Институт по механика, БАН, Г. Бончев, бл.4, София 1113 
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2
 Ана Янакиева, доц. д-р инж., Институт по механика, БАН, Г. Бончев, бл.4, София 1113 

e-mail: aniyanakieva@imbm.bas.bg 
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откривателите и иноваторите, за наша радост, застанаха: акад Георги Наджаков, открил 

електретите - базата за създаването на ксероксите, проф. д –р Иван Митев – открил 

седмия тон на сърцето: акад. Ангел Балевски и член – кор. Иван Димов, разработили  

метода за леене на метали с газово  противоналягане; американския гражданин с 

български корени проф. Джон Атанасов, създател на компютъра, инициирал развитието 

на информационните технологии на информационното общество. От своя страна 

информационните технологии и свързаната с тях дигитализация на почти всички сфери 

на обществено–икономическия живот, представляват вектора, по който се развива 

светът в последното десетилетие. 

Целта на настоящия доклад е да очертае рамката, в която започва да се развива 

дигиталната трансформация в строителния бизнес и да очертае посоките, в които 

следва да се променя висшето строително образование, за да бъде адекватно на 

съвременните изисквания за устойчивото строителство. Изискванията на съвременните 

бизнес комуникации, последователното и непрекъснато налагащо се ползване на 

информация от медиите, представяне и визуализация на данни, резултати и 

консултации в бизнеса определят посоката на развитието на висшето инженерно - 

строително образование към придобиване на знания за ползване на ИТ и дигиталните 

технологии. Повсеместната глобализация на бизнеса, в това число и на строителния, 

налагат строителния инженер да придобие знания за използване на дигиталните 

технологии при набиране, обработка и анализ на данни за развитието на устойчивото 

строителство, управлението на строителните отпадъци, енергийната ефективност, 

експлоатацията, управлението и реновирането на сградите, съоръжената и паметниците 

на материалното културно наследство. 

 

2. Индустрия 4 и налагащите се промени в професионалните умения 

За Индустрия -4 (Четвърта промишлена революция) се заговори, за първи път, на 

Световния икономически форум (Давос, Швейцария, 2015), а през 2016 Форумът 

създава Център за Индустрия –4 в Сан  Франциско. Председателят на Форума Klaus 

Schwab отбелязва, че технологиите на Индустрия - 4 се очаква да обхващат хардуер и 

софтуер, както и кибер– физически системи/биологически системи, които ще имат 

осезаем прогрес в областта на комуникациите глобалните връзки. Ключова роля се 

очаква да имат роботите, изкуственият интелект, нано- и биотехнологиите, 3D 

принтирането и автономните автомобили. 

Първото определение за Индустрия – 4, [1] e „…изцяло нов начин на навлизане на 

технологиите в обществото и човешкото тяло”. Приведени са, като пример, корекцията 

на човешкия геном, машинното учене и др. Днес, ние едва навлизаме в ерата на 

Индустрия– 4, Фиг. 1, [2]. 

Историята на обществено–икономическо развитие показва прогреса на 

човечеството: 

 Индустрия-1: Постави се началото на прехода от ръчния труд към 

машинния. Открита е парната машина (Джеймс Уат) за изпомпване на 

вода. Създават се фабриките; 

 Индустрия–2: Времето на индустриализация. Масовото производство и 

поточните линии. Появата на електричество и неговото производство; 

 Индустрия–3: Появата на компютрите. Електрониката. Така наречената 

„Blue Collar automation”, която е свързана с работещи с физически, 

повтарящи се, стандартизирани дейности; 

 Индустрия–4: Тази която днес интензивно се развива. Определя се от 

технологии за автоматизиране на много по–високо ниво и с по-
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висококвалифициран труд. Вече се въвежда терминът „White Collar 

Automation“ използван за обозначаване на използването на изкуствен 

интелект и интелигентни машини за изпълнение на човешки задачи от „по-

високо ниво“.  

Налице е голямо предизвикателство пред изследователи и специалисти за 

прогнозиране на перспективите за развитие на обществото, обществените и 

производствени отношения, науката и бизнеса, организацията и 

управлението на дейностите и т.н. 

 

 
This information is an extract from Bernard Marr’s webinar: Digital transformation: 

mega trends in the accountancy profession and ICAEW and Deloitte's eLearning 

module Digital Era 

 

Фиг. 1. Развитие и същност на индустриалните революции [2] 

 

3. Дигитализация и дигитална трансформация 

Дефинирането на тези нови понятия и свързаните с тях технологии бе дадено от 

S. Moor. В [3] той коментира разликата между дигитализацията и автоматизацията, като  

отбелязва „Чрез дигитализацията се създава нещо абсолютно ново, докато при 

автоматизацията се подобрява нещо, което вече е създадено“. По-късно R. Gartner в [4] 

уточнява „Дигитализацията е използването на дигитални технологии за промяна на 

бизнес модела и за генериране на нови подходи и възможности…“ Или с други думи, 

това е процес на преминаване към дигитален бизнес. Тук ще отбележим, че днес 

дигитализацията по своята същност е цифровизация, при която се извършва 

преобразуване на информацията в дигитална форма, която позволява нейното 

обработване, съхранение и предаване чрез дигитална среда, с използване на 

компютърна мрежа и интернет до потребителите. Тази информация може да 

представлява текст, снимки, аудио и видео документи и триизмерни предмети [5] 

Днес дигиталната трансформация се свързва с приложението на дигиталните 

технологии в различните сфери, като бизнес, управление, администрация, наука, 

образование, строителство и др. Тази трансформация, макар и с различни темпове, все 

повече се налага във всички сфери на обществено–икономическия живот. Въвеждането 

й зависи от характер на дейностите, организационните действия, финансовите ресурси. 

Не по-малка е и ролята и намесата на държавата, информираността и опита на кадрите, 

ангажирани с нейното приложение [5]. 
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4. Индустрия–4 и дигитализация в строителството у нас 

Началото на развитието на ИТ в България бе поставено през 70–80 години на 

миналия век. През 80-90 години се появиха първите разработки на изчислителен 

софтуер. В ВИСИ (днес УАСГ) бе създаден софтуер за изчисления по МКЕ. В тези 

години, в Института по математика на БАН, бе създадена първата изчислителна 

машина, показана и на специализирана изложба в Москва. Създадени бяха мощните за 

онова време КЦИИТ и Институт по техническа кибернетика роботика към БАН. У нас 

започна развитието и производството на изчислителна техника. Това бе времето, когато 

в областта на строителството бяха създадени и работиха Национален изчислителен 

център в строителството, Институт по строителна кибернетика и Център за 

електронизация на строителството и строителната индустрия. Създаден бяха и редица 

програми NASTRAN, SAP IV, ABACUS, DINA, COSMOS/M. 

Днес има редица добре развити и конкурентноспособни ИТ фирми, създаващи 

програми за дигитализация на бизнеса и на е- търговия. Появиха се и повече от 10 

фирми с разработки на такива програми за нуждите на предприятия за производство на 

строителни материали. Сравнително добре работят в областта на използването на 

модерните ИТ проектантските фирми, които използват специални програми като 3D, 

CAD/CAM, Auto Cad, CADAM, както и съвременните модерни програми за 

архитектурно проектиране ArchCad, Revit, Rhinoceros, Sketchup. Някои от тези 

програми се ползват и в учебния процес. Все още се правят първи стъпки в 

използването на BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING) технологиите. За сега 

примерите за опити за дигитализация в строителните компании са много редки. 

Същото може да се каже и за е-бизнеса. Резултатите от направеното в България 

проучване, с участието на КЦБ и НТССБ, за е–бизнеса на строителните компании от 83 

Работна група на комисията за устойчиво развитие на ООН [6.] показа, че: В България 

сравнително добре е реализирана обмяната на електронни данни за договори в 

строителството; Одобряваните договори са най–често съобщавани по електронен път, 

но по–малките договори не са потвърждавани чрез електронната поща. Обжалваните 

договори, трудовите договори и проектните промени рядко са съобщавани. Направено 

бе заключение за отсъствието на BIM и за липса на електронно сътрудничество в 

проектна фаза. Отбелязано бе, че с нарастване на използването на BIM електронния 

обмен на проектна информация също ще се увеличи. Ниската степен на обмяна на 

електронна документация в етапа на оценка, договаряне и идентификация на проектите 

би следвало да бъдат обект на електронен обмен. Това проучване за съжаление не бе 

обект на задълбочено разглеждане от отговорните институции в страната .  

Дискусиите по време на Международната изложба „Архитектурно строителна 

седмица’2020”, организирани от КСБ и Камарата на архитектите, предизвикаха 

създаване на специална комисия от Министерството на регионалното развитие, която в 

следващите две години да разработи стратегия за развитието на дигитализацията в 

строителството. НТС по строителство в България счита, че този срок е твърде дълъг и 

планира през есента на 2020 г. да организира кръгла маса за обсъждане проблемите със 

дигитализацията в строителството и да се потърсят възможности за обединение на 

усилията на всички заинтересувани ведомства и организации за ускоряване 

разработката на Стратегията. От своя страна, Областното представителство, София на 

КСБ стартира подготовката за провеждане на мероприятия за обучение на строителните 

компании  по приложението на БИМ. Тук със голяма доза разочарование ще 

отбележим, че на провежданите в периода 3–23 юни 2020 онлайн серия обучителни 

уебинари „Дигитална трансформация в строителството” практически няма присъствие 

на представители на водещите строителни компании. Проучванията показват, че в по–
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голяма част от проектантските фирми на стадии проектиране се използват посочените 

по–горе програми, но след това документацията се оформя на книжен носител. 

В последните 3-4 години у нас се забелязва раздвижване в научните среди: На 10–

та и Юбилейна международна конференция по „Проектиране и строителство на сгради 

и съоръжения–DCB’2018 (Теория и практика за устойчиво бъдеще), организирана от 

НТССБ и на Международната конференцията ARCivE’2019 (ВСУ „Ч. Храбър”) бяха 

представени по няколко доклада на тази тема. На проведената през Септември тази 

година 11-та конференция DCB’ 2020 в отделна секция бе третиран този проблем. В 

областта на дигитализацията лидер сред компаниите, производители на строителни 

материали, е Кнауф–България, която има разработена и действаща дигитализация на 

системите за сухо строителство [7]. 

 

5. Европейска харта за квалификационна рамка 

Изменените условия на труд, налагани от бързото навлизане в живота на 

дигитализацията, драстичните промени на климата и изискванията за устойчиво 

развитие, инициираха разработката от ЮНЕСКО на проект „Образование за устойчиво 

развитие. Добри практики”. В него се отбелязва, че една от целите на висшето 

образование е подготовката на студентите за успешна реализация на пазара на труда, 

екипирани с знания за последните достижения на науката. В същото време се 

акцентира върху околната среда и нейното опазване сега и в бъдеще. Университетите 

трябва да дадат висококачествено образование, съчетано с отлични практически 

умения във връзка с устойчивото развитие и практическото приложение на 

достиженията на съвременните ИТ и дигитализацията. Бъдещият строителен инженер 

трябва да е изградил способности за самостоятелно учене, което трябва да бъде част от 

уменията при завършване на висшето образование. Той трябва да има и ключовите 

компетентности, формулирани в Европейската рамка на компетентностите (2006//962/ 

ЕС), които включват: 

 Комуникации на роден език; 

 Комуникации на чужди езици; 

 Математическа компетентност и основни компетентности в областта на 

природните науки и технологиите; 

 Дигитална компетентност (използване на цифрови технологии за 

информация, комуникация, набор, трансформация и анализ на данни); 

 Умения за самостоятелно учене; 

 Специални и граждански компетентности; 

 Усет за (и приобщаващо отношение към) културата. 

 

Тези компетентности са добра основа за пълноценна реализация на младия 

инженер в обществен, и в личен план. Умението за самостоятелно учене, съчетано с 

математическа, природонаучна и дигитална грамотност са добра гаранции за 

професионална мобилност (усвояване на нови професионални умения) и за лесна 

адаптация към бързо променящите се нужди на пазара на труда. Следва да се има 

предвид, че формирането и развитието на изброените компетенции е процес, който 

обхваща целия жизнен път на съвременния инженер, но системата на образование 

играе решаваща роля [7–9]. 

Днешните наши студенти, овладели посочените умения и компетентности и 

подготвени за работа в условията на дигитализация на бранша, утре ще бъдат 

изпълнители на директивите на ЕС и ЕП за икономиката, базирана на знания и на 

решенията на българските власти за устойчивото развитие и строителство. Тяхната 

557



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARHITECTURE VSU'2020 

работа ще бъде от решаващо значение за включването на България в редиците на 

лидерите в осигуряването на устойчиво бъдеще в Европа  и на страната. 

У нас, подготовката на студентите за работа в условията на утвърждаване на 

устойчивото строителство университетите започна с въвеждане на дисциплини като 

„Устойчиво развитие”, „Строителство и екология” и т. н. (ВСУ „Л. Каравелов”, ВСУ 

„Ч. Храбър”, ЕПУ и др.). В част от университетите, подготвящи строителни инженери, 

в отделни дисциплини се изучават и проблемите за рециклирането на строителните 

отпадъци. Изисквания за управление на строителните отпадъци налагат разширение на 

програмите по управление на проекти с включване и на този проблем. Все по осезаема 

става необходимостта в учебните програми да се включат и дисциплини, свързани с 

дигитализацията и дигиталните трансформации. Като положителна тенденция следва 

да се отчете, че в годините на настоящото десетилетие всички конференции в областта 

на строителството включват тематика, свързана с устойчивото строителство. В 

последните няколко години обект на внимание са и въпросите за използването на 

дигитализацията в целия жизнен цикъл на сградите и съоръженията. ВСУ „Ч. Храбър” 

дава пример в това отношение с проведения майсторски клас „Устойчивото развитие – 

двигател за иновации в строителния сектор”, както и със предстоящото стартиране на 

нова магистърска програма „Стратегия за устойчиво строителство и иновации”. 

Интересен опит показва Фолцваген – Словакия [10], където се изпълнява бакалавърска 

програма „Плюс”, която освен теоретични и практически познания, култивира и 

комуникационни умения, управление на проекти, екипна работа. Студентите след 

първите две години отиват на стаж през ваканцията в заводите, където придобиват 

практически умения. Четвъртата година в университета подготвят дипломните си 

работи. През първите години те имат ментор – целта е да придобият поглед върху 

целия процес на автомобилостроенето. Тази програма подпомага високата мотивация 

на младите инженери. В тази посока е и провежданото целенасочено инвестиране в 

уменията на работещите във Франция, които чрез откъсване от производството 

преминават през 3,6 и 12 месечно обучение във ВУЗ. При това през тези месеци 

курсистите решават съответно и практически задачи и разработват теми, зададени от 

фирмите, където работят. 

6. Обучение в пандемията COVID 19

От началото на 2020 светът се бори с разпространението на заразата COVID 19. 

От месец март 2020 нашите учениците не са в класните си стаи и студентите ни не са в 

аудиториите и лабораториите. Натрупват се проблеми и дефицити. Специално в 

обучението по строително инженерство проблемите са: губи се прекия контакт с 

преподавателите и колегите; нарушава се възможността за работа в екип на бъдещите 

строителни инженери; затруднява се дейността на преподавателите по изпълнението, 

обсъждането и оценката на курсовите задачи и проекти; затруднява се контрола за 

присъствие на лекциите и практическите занятия, както и провеждането на 

лабораторните упражнения. Всичко това наруши нормалния ритъм на процеса на 

обучение. Какво трябва да се направи за да се осигури качествена подготовка на 

бъдещите строителни инженери? Какви следва да бъдат техните нови компетенции и 

умения в условията на дигитализация  и преодоляването на кризата? Нужни са нови, 

комплексни познания за бизнеса в строителния бранш, за нов бизнес модел и пазарно 

позициониране на строителните фирми и компании. Това налага и придобиване на 

умения за, ползването на значим обем информация в процеса на управление на 

жизнения цикъл на сградите и съоръженията.  

Пандемията постави на дневен ред ускоряване на дигитализацията в 

образованието [11,12], разширяване на електронно [13], дистанционното образование 
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[14] и виртуални технологии на обучение [15]. Всички тези форми имат своите 

достойнства, но поставят и проблеми. Натрупването на опит и данни за тях, обаче, е 

предстоящо.  

 

Изводи 

В статията, накратко са маркирани основните направления на промените, 

предизвикани от Индустрия–4 и дигитализацията в инженерното строително 

образование. Посочени бяха и определени направления за водене на процеса на 

обучение в условията на кризата, породена от COVID 19. Обаче, трябва да се има 

предвид, че са налице значителни предизвикателства и е необходима упорита работа за 

да се гарантира адекватно на новото време образование на строителните инженери, 

което ще определя и успехите в бъдеще на строителния бранш. 

Налагащите се промени в съдържанието и образователния процес, въвеждането на 

дигитализацията в строителната практика трябва да се реализират последователно и 

бързо. Приложението на ИТ в управлението на строителната дейност трябва да се 

превърне в рутинна дейност. 
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ABOUT STRUCTURAL REPAIRS FOR STRENGTHENING OF 

REINFORCED CONCRETE STRUCTURES  

Vargun Halil
1
, Doncho Partov

2
 and Antoneta Dimitrova

3

University of Structural Engineering and Architecture, VSU “L.Karavelov” 

Abstract: In the paper authors make attempt to show some commonly used techniques for 

structural repairs and strengthening of existing concrete structures, according a large and 

famous experience of the Eng. Predrag Popovic, President of IABSE(2011-2013)-specialist in 

repair, rehabilitation, and failure assessment. They include installation of shear collars, drop 

panels, supplemental reinforcing and framing, and external post-tensioning. Column repairs 

require special attention to shoring requirements. Their real behaviour is explained on the 

basis of analyzed theoretical and experimental research and the possibilities for the practical 

application of this technology in Bulgaria are assessed. These techniques are illustrated by 

actual project case histories according literature resource in abroad. 

Key words: structural repairs; strengthening; shear collars; drop panels; capitals; supplemental 

reinforcing 

1. Introduction

         According to [1-7] during the period of operation, the load-bearing structures of 

buildings and facilities are depreciated, which leads to deterioration of their properties and 

physical and mechanical parameters. Due to improper operation or insufficient strength of the 

materials, damage occurs, and in case of significant overloads or emergency situations, such 

as a strong earthquake, subsidence of the ground base, etc., the destruction of the structures 

occurs. During the long service life of the building structures it may be necessary to change 

their purpose or increase the requirements for them due to changes in the regulatory 

framework. Usually, the poor maintenance of any building structure leads to the impossibility 

to perform its functions as intended, which requires major repairs with restoration and/or 

reinforcement of damaged load-bearing elements or the entire structure. In reinforcement, the 

main goal is to increase the load-bearing capacity and safety of the building structure. 

Reconstruction and modernization often requires modification of the original structural 

system by strengthening the load-bearing elements for increased pay-load, removing 

individual structural elements and replacing them with others or by installing new load-

bearing elements. The studied literature sources document, with the accent on the famous 
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experience of the Predrag Popovich- specialist in repair, rehabilitation, and failure assessment, 

especially of concrete, shows that the literature from[1-6], collect some effective method for 

structural and technological reinforcement of, beams and slabs in high-rise construction, 

which deserve to share with Bulgarian community of building Engineers. According Predrag 

Popovic in [5,6], the reasons for structural repairs during the service life of a r.c. structure, is 

that, the load-carrying capacity of concrete structural elements sometimes has to be increased. 

This need may arise when the type of building occupancy changes resulting in larger floor 

loads. Concrete structural elements also may require strengthening if there is a structural 

deficiency caused by design or construction errors. During the repair of eteriorated concrete 

structures, a structural deficiency may be discovered due to corrosion of reinforcing steel or 

breakage of prestressing tendon wires. Also, modifications to an existing structure may result 

in an increased weight requiring strengthening of certain parts of the concrete structure. For 

example, a new concrete overlay used for repair and future protection of a bridge or parking 

garage deck will impose an additional load on concrete girders, which support the deck. 

Seismic retrofit of existing concrete structures may require strengthening of joints between 

beams and columns or supplemental confinement to increase ductility. There are no rules 

governing which techniques should be used for which types of structures. Sometimes any one 

of several strengthening techniques may accomplish the desired results. The method to be 

used in a particular situation may be governed by local conditions, including past experience 

with a repair technique. Strengthening techniques listed below have been successfully used on 

many past projects[4,5,6].  

2. Strengthening column-slab junctions

          2.1 Shear collars 

         Concrete shear collars could be used to increase the shear capacity of a column-slab 

junction. It is not uncommon for top slab reinforcing to be placed lower than intended, as 

shown in Fig. 1. This could greatly reduce the capacity of slab to transfer floor loads into the 

column. To improve the punching shear capacity of the column-slab junction, the slab 

thickness or the perimeter of the transfer area can be increased. Concrete shear collars 

increase the perimeter of the load transfer area of a slab and their installation could increase 

the capacity of the column-slab junction by several times. It is important that hoop reinforcing 

in the collar be properly designed and installed. This also results in increased slab bending 

capacity because of span reduction[4,5,6].  

         Fig. 1. Misplaced reinforcing in slab     Fig. 2. Typical shear collar 
(Courtesy of  P. Popovic.) 

         According [4,5,6] shear collars have also been used to strengthen column-footing 

junctions when the footing has to receive larger loads than originally designed for. They have 

also been used to transfer loads from supplemental framing into columns[1]. Shear collars are 

circularly reinforced jackets placed around existing columns for strengthening and repair of 
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reinforced concrete structures. A typical shear collar is shown in Fig. 2. The theory was 

developed for shear-friction load transfer between circularly reinforced collars and columns. 

This theory was developed to avoid more costly and destructive shear transfer mechanisms, 

such as anchored dowels and shear keys[5,6]. Since no reinforcing crosses the potential slip 

plane, the usual shear-friction mechanism is not employed. Instead, the normal force is 

developed by the radial compression resulting from tension of the circular reinforcement. The 

reinforcement is tensioned when the collar expands as it begins to slip along a roughened 

surface. Concrete for shear collar is most often placed in the form through an opening in the 

floor slab next to the column. An alternate placement technique of pumping the concrete in 

the form requires vent holes in the forms or in the slab and may result in more cement and less 

aggregate in the final concrete mix. Also, grout may be pumped around the aggregate 

preplaced in the form. In one repair project, a space was left between the top of the poured-in-

place concrete collar and the slab soffit in the first phase of collar installation. The second 

phase included drypacking the concrete into this remaining space (Fig. 3)[4,5,6]. 

Fig. 3. Drypacking concrete between  Fig. 4. Reusable steel form 

poured-in-place collar and slab soffit for sloping collar  surface 
(Courtesy of P. Popovic.) 

         Forms could be very inexpensive if a cardboard sonotube is used. In this instance, the 

collar will have the same diameter for its full height (Figs: 5 and 6). To achieve a sloping 

collar surface with a variable collar diameter, steel forms are usually required (Fig. 4). This 

results in improved aesthetics and more clearance around the column. 

Fig. 5. Collar reinforcement in place     Fig. 6. Installation of shear collars 

prior to placement of forms using cardboard forms  
(Courtesy of  P. Popovic.) 

         2.2 Drop Panels and Capitals 

         Placement of concrete for the drop panels and capitals is achieved from above through 

an opening in the slab or concrete is pumped through the form. In both instances, there is a 

vent hole that allows the air to escape so that a good contact can be achieved between the 

capital and the underside of the existing slab. It is desirable to test the contact surface for 

proper bond and any voids found should be injected with an epoxy. After proper surface 

preparation and installation of required reinforcing (Fig. 7), and placement of concrete and its 

curing, forms are striped and supplemental capital is completed (Fig. 8)[4,5,6]. 
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Fig. 7. Reinforcing in place      Fig. 8. Completed capital 
(Courtesy of  P. Popovic.) 

  2.3 Steel Brackets 

         In some instances, it is more economical and practical to install supplemental steel 

brackets on the underside of the concrete slab and anchor them to the column (Fig. 9). Prior to 

installing anchor bolts, one should determine the as-built location of reinforcing bars in the 

column, prior to drilling the holes in the brackets. It is very likely that the locations of the 

reinforcing bars on the design drawings (if available) do not match the as-built location (Fig. 

10). The space between the steel bracket and the underside of the slab should be filled with an 

epoxy to provide for a full contact and load transfer[4,5,6]. 

Fig. 9. Steel bracket Fig. 10. Irregular hole pattern 
        (Courtesy of  P. Popovic.)     

 2.3.1. Steel Corbel 

        At locations where support for an adjacent double tee concrete beam was required, steel 

plates with welded headed studs were set in the forms. Fig. 10а shows one of the steel 

embedments, to which the corbels supporting the double-tee ends are to be attached. After the 

new panel concrete had gained sufficient strength, steel corbels to support the adjacent 

doubletees were welded to the embedded plates and subsequently covered with a concrete 

encasement. A corbel that has been welded into place is shown in Fig. 10b[4,5,6].  

Fig. 10а. Steel embedment to be welded to       Fig.10b. New steel corbel

new steel corbel 
(Courtesy of P. Popovic.) 
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         2.3.2. Steel reinforcing plates  bolted to the inside faces of the spandrel panels 

        For the repairing works of the parking garage in Austin, Texas after when was 

completed, the 6 mm thick  steel reinforcing plates were bolted to the inside faces of the 

spandrel panels. After the plates were in place, a steel angle was welded across the bottom of 

the slot provided in these plates to allow them to fit over and around the end of the adjacent 

double tee concrete beam. The bottom portion of an installed reinforcing plate is shown in 

Figure 10c prior to welding, and the angle that has been welded into place at such a panel as 

shown in Figure 10d [4].  

       c)                   d)  

Fig.10c. Portion of supplemental plate below      Fig.10d. Angle welded into position below

floor level prior to welding double tee concrete beam 
(Courtesy of  P. Popovic.) 

3. Beam strengthening

         Concrete beams could be overloaded due to inadequate reinforcing, low concrete strength or 

increased loading. Strengthening usually involves increasing bending capacity, supplemental shear 

reinforcing or, in some cases, external post-tensioning to provide the required capacity. Adding 

supplemental beams reduced the load on existing concrete beams.  

          3.1 Supplemental Framing 

          According[5,6]  one simple way to increase the load capacity of concrete floors is to 

add supplemental framing members under the slabs (Fig. 11a,b,c). By placing additional steel 

or concrete beams, the slab span is reduced and its load bearing capacity increased. The 

supplemental framing will generally carry only live loads unless the floors are jacked up prior 

to installation of the supplemental beams[4,3]. 

a)  b)   c)    Fig. 

11a,b,c. Supplemental framing[4],[3] 

(Courtesy of P. Popovic and D.Partov.)  

On some structural retrofit projects, the depth of existing beams was increased to add 

supplemental flexural reinforcing and increase shear capacity (Figs 12 and 13). Proper 

horizontal shear transfer between the new portion of the beam and the existing beams is 

required to develop composite action between two portions of the concrete beam. 
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Fig. 12. Increased depth of beam Fig. 13. Shear reinforcement in place 
(Courtesy of P. Popovic.)     

         3.2. Supplemental Shear Reinforcing 

         When existing concrete beams are overloaded due to inadequate reinforcing, low 

strength concrete, or increased loading, they can be strengthened by installing supplemental 

shear reinforcing. The supplemental reinforcing could be placed inside beams by drilling a 

hole and inserting the new reinforcing in the hole with epoxy (Figs.14 and 15). The 

placement of new bars may be difficult due to interference with existing steel. The capacity of 

new bars has to be properly developed. 

Fig. 14. Supplemental interior shear reinforcing       Fig. 15. Drilling hole for supplemental 

shear reinforcing 
(Courtesy of P. Popovic.) 

          According[5,6] sometimes it is easier and more appropriate to install supplemental 

shear reinforcing on the outside of the concrete beam (Fig.16). Corrosion and/or fire 

protection may require that the new reinforcing be covered with a layer of concrete. 

Sometimes it is easier and more appropriate to install supplemental shear reinforcing on the 

outside of the concrete beam (Fig. 16). Corrosion and/or fire protection may require that the 

new reinforcing be covered with a layer of concrete. 

Fig. 16. Supplemental exterior shear reinforcing       Fig. 17. External post-tensioning 
(Courtesy of P. Popovic.) 

  3.3. External Post-Tensioning 

         When a cast-in-place concrete beam or a prestressed concrete beam has inadequate 

reinforcing or it has excessive deflection, installing an external post-tensioning system could 

be an effective way to increase its load bearing capacity or reduce/eliminate excessive 
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deflection (Fig. 17). Diagonal tension or shear capacity can be increased by introducing the 

additional compression forces through post-tensioning.  

4. Strengthening of column-footing junctions

          To address the increased column load or deficient concrete footing, shear collars can be 

used to strengthen the column-footing junction. The concept is the same as in slab-column 

junction strengthening except that the loads are acting in opposite direction and the concrete 

shear collar is being installed on the top of concrete footing. An example of this application is 

a repair project for deteriorated stadium concrete bleachers where the repair included the 

installation of a latex-modified concrete overlay over the bleacher surfaces to increase their 

capacity and provide for increased protection. This resulted in increased column loads. 

Furthermore, column bases were found to be deteriorated. Shear collars were installed on the 

top of existing footings (Fig. 18). They served the dual purpose to repair deteriorated column 

bases and transfer the load from the column to the footing by-passing the deteriorated column 

area and increasing the punching shear capacity of the pile cap (Fig. 19). 

Fig. 18. Shear collar reinforces Fig. 19. Concrete collar used for repair 

column-footing junction         of deteriorated column base 
 (Courtesy of P. Popovic.)     

5. Column repairs

          Special attention is required when repairing existing concrete columns. These are 

structural elements which are under compression even under the self-weight of the structure. 

It is almost impossible to unload the existing column prior to repairing it. An analysis should 

be  performed of the loads in column and appropriate shoring installed to allow for load 

transfer prior to beginning the repair (Fig. 20). When the repair begins, it is not unusual to 

discover that the column concrete is not homogenous but that large voids and honeycombs are 

present (Fig. 21). If this happens, further work should be suspended until an appropriate 

sequence of repairs is established. 

Fig. 20. Increased stress in reduced cross-section  Fig. 21. Large honeycombs in corner 

column of  high-rise building 
      (Courtesy of P. Popovic.) 

A different repair is required for so-called short columns (Fig. 22). In structures with 

relatively long spans and short columns, columns could not accommodate volume changes 

(shrinkage, creep and temperature) without very large strains and visible distress. The repair 

must be able to accommodate future movements of the structure. If the only repair made to a 
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cracked column is injecting it with epoxy, it is likely that the column will crack again next 

winter. An effective repair would be to rebuild the distressed column to transfer the vertical 

load and also accommodate movements by providing a sliding surface at the base of the 

rebuilt column. 

a)       b) 

    Fig. 22a,b. Short column, (Courtesy of P. Popovic.) 

6. Repair of post-tensioning tendons

          According[5,6] in post-tensioned concrete structures breakage of tendons (cables) can 

occur due to moisture infiltration and inadequate corrosion protection. The fracture usually 

occurs at the anchorage locations (Fig. 23) or anywhere in the concrete slab (Figure 24). 

There are several methods available for repair of fractured post-tensioning tendons. They vary 

based on the type of tendons (7-wire strand versus parallel wires) and location of break[4,5]. 

       Fig. 23. Tendon fracture at anchor       Fig. 24. Fractured slab tendon 
 (Courtesy of  P. Popovic.) 

         According [4,5,6] center stressing method is a very efficient way of splicing and 

stressing 7-wire tendons at the same time on each side of the break. A corroded portion of the 

tendon is replaced and spliced with existing tendon on one side of the break. Then, the new 

tendon is spliced with the existing tendon from the other side of the break through a special 

steel casting (“dog bone”) through which both tendons are threaded. Using a hydraulic jack, 

one tendon is used as a reaction block while pulling the other tendon. After the required force 

is achieved in tendons, steel anchor wedges are locked to retain the force in the tendons. 

Figures 25 and 26 show details of the center stressing procedure. 

Fig. 25. Center splicing of tendons Fig. 26. “Dog-bone” anchor for center splicing 
(Courtesy of P. Popovic.)     
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  Conclusions 

        Many other techniques not mentioned here are available for structural repairs and 

strengthening of existing concrete structures. Examples are underpinning of concrete 

foundations, repair of facade panel connections, fire damage repairs, etc. They are not 

addressed here because of space limitations.  The selected strengthening technique has to 

provide for a safe transfer of the increased load to the structural supports. The basic 

strengthening techniques reviewed above can be modified and adapted or a wide variety of 

structures. Proper strength evaluation of the existing structure and the knowledge of local 

construction is required for the successful structural repair or strengthening project.  
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Abstract: Historically, urban dwellers are a small part of humanity as a whole, but 

after two centuries of urbanization, approximately half of the world's population now 

lives in cities, which has profound implications for global sustainability.Towns and 

villages have a long history, with the topic of which came first - the village or town, 

being disputed. Although there are many opinions about the origin of the city, the 

traditional view is that cities were formed for the first time since the Neolithic 

revolution. 

Key words: Architecture, urban planning, history, city, urban dwellers, population 

1. Въведение

Селищата представляват форма на съсредоточаване на население, производства, 

обслужваща и културна дейност. В тях се осъществява организацията на социалния, 

икономическия и културния живот на населението. Най-общо селищата се поделят на 

градове и села. Градското население, за разлика от селското, се занимава с 

промишленост и търговия, а не със земеделие, животновъдство и други 

селскостопански дейности. Броят на населението е важен, но не и определящ показател 

за това дали едно населено място ще получи признание на град или село. 

Градът е развит сбор със струпване на сградни и инженерни съоръжения, 

обезпечаващи жизненоважни потребности на населението. Градът служи като средище 

на развитието на изкуствата, занаятите и техническите постижения. Градът не е просто 

съвкупност от жилища, а самостоятелен многолик организъм[1]. 

За разлика от отделната сграда, която може да бъде проектирана и изградена в 

завършен вид, градът е динамична структура, която се развива непрекъснато. Ето защо 

проектирането на един град изисква предвиждане на процесите на неговото 

развитие[2]. 

1
 Виктория Книжарова, Студент по Архитектура във ВСУ “Любен Каравелов”, vikiknizharova@abv.bg 
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2. Причини за възникване на града

Няма достатъчно доказателства, за да се твърди какви условия са породили 

първите градове. Специалистите изследователи посочват многобройни възможни 

причини за това защо хората се събират заедно на едно място, за да изградят гъсто 

населени общности. 

Разпространената гледна точка е, че градовете първо се зараждат след неолитната 

революция. Тя довежда селското стопанство, което прави по-гъсти човешки населения 

възможни, като по този начин подпомага развитието на града. Така че за основна 

причина за развитието на града може да се счита появата на селското стопанство[3]. 

Друга причина за възникването на градовете може да се смята закрилата, която те 

предоставят по време на враждебни нападения и войни, защото са добре укрепени. 

Съществува пряка връзка между зараждането на един град и изграждането на 

укрепителната му система. Повечето градове се образуват около крепост, където при 

опасност населението може да намери закрила и убежище. 

В древността става въпрос за група от свободни хора, обединени в независимо 

общество със свои закони, вяра и законодателство. Тези хора се обединяват, за да 

построят града. Подредбата на града е основана на особеностите на дейности, които да 

позволят търговията и съществуването на отделните единици. 

2.1. Фактори 

Основни обстоятелства за възникването и съществуването на един града са 

географско положение, природните фактори – релеф, полезни изкопаеми, климат, води, 

почви, растителност и животински свят; социално-икономически фактори; 

политически; религиозни. 

Много добър пример за географски фактор са още първите селища, които  се 

формират с изоставяне на номадския начин на живот и развитието на земеделието. Това 

са селищата са по поречието на река Нил, Тигър, Ефрат. 

а) б) 

Фиг. 1. Исторически примери : а) Лунната пирамида ,„Променадата на мъртвите“ - 

образуваща основата на градската мрежа, Теотиуакан, Мексико; б) Гьобекли тепе в 

Турция, най-древният мегалитен паметник в света  
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3. Историческо развитие на града

Исторически разделяме възникването и развитието на града на: Античен период, 

Средновековие, Ново време и Съвремие. Няма как да поставим точна дата както на 

началото, така и на края на всеки от историческите етапи на развитието на града, тъй 

като те се застъпват. Точно този факт води до промяната и развитието на 

градовете.Всеки исторически период оставя белези и наследство в следващия период. 

Историята показва че всяка епоха и всяко общество стихийно или съзнателно са 

изграждали нови и са приспособявали съществуващите градове за своите потребности. 

Ето защо нито една от историческите епохи не е успяла да преустрои градовете 

напълно в съответствие със своите потребности[4]. 

Всяка епоха и всяко общество създават или се устройват във вече съществуващи 

градове, като ги променят спрямо своите нужди и потребности. 

 При еднакви природни условия един и същ град изменя своя облик в зависимост 

от изискванията на епохата. Това обаче не води до обезличаване на градовете [5]. 

Епохата определя някои характерни и общи черти, но природните условия, 

строителната традиция, наличните строителни материали, художественият вкус и 

темпераментът на даден народ, особеностите на неговото историческо развитие, 

взаимовръзките с другите народи и т. н. определят индивидуалните черти на даден 

град, които го отличават от другите градове [6].  

3.1. Античният град 

Ранните градове възникват в редица региони на древния свят. Първите градове в 

света са се на прехода от родово-общинния строй към робовладелческия, когато са се 

развили в достатъчна степен търговията, занаятите, държавната и религиозната 

администрация. 

Първите градове били малки и имали кръгла или елипсовидна форма, която 

постепенно преминала в правоъгълна форма с правилна улична мрежа. Върху тяхната 

обща планова структура и архитектурно-градоустройствени ансамбли оказали влияние 

религиозните вярвания и философски разбирания за устройството на света. Важен 

елемент в плана на античния град е оформлението на централното градско ядро (агора-

форум), който съвпада с центъра на съвременния град [6]. 

а) б) 

Фиг. 2. Примери от Античния период : а) Въздушна снимка показваща останките на 

шумерския град Ур, Ирак; б) Разкопки на основи на сгради от Чаталхьоюк, Турция;  
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3.2. Градът през Средновековието 

Средновековните градове се отличавали много по външен вид от съвременните 

градове. Те били обикновено оградени с високи каменни или дървени стени с кули и 

масивни врати,  с дълбоки ровове за защита от нападение и нашествия от неприятели. 

Стените ограждащи средновековният град, с течение на времето ставали тесни и не 

побирали всички градски постройки. Около стените постепенно възникнали градски 

предградия, население главно със занаятчии, при което започнало деление на 

кварталите според специалността на занаятчиите. На свой ред предградията се 

обградили с нов обръч от защитни стени и укрепления.  

  а)   б) 

Фиг. 3. Примери от Средновековието : а) Панорама от град Каркасон, Франция;  

б) Палманова, Италия, построена през 1593 г. според защитния идеал на звездната 

крепост; 

3.3. Градът през Новото време 

Нарастването на съвременната индустрия от края на 18 век нататък води до 

масова урбанизация и възход на новите големи градове, на първо място в Европа и след 

това в други региони, като новите възможности привличат огромен брой мигранти от 

селските общности в градските райони. Изобретяването на железниците намалява 

транспортните разходи, появяват се големи производствени центрове, като по този 

начин се улеснява миграцията. Въпреки това, градовете по време на тези периоди са 

често смъртоносни места за живеене поради здравословни проблеми, причинени от 

замърсена вода и въздух и заразни заболявания. 

а) б) 

Фиг. 4. Примери от Новото време: а) Поглед към  

Санта Мария дел Фиоре ,Флоренция; б) Поглед към площад Свети Петър, Рим 
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3.4. Съвременният град 

Съвременните градове създават свой собствен микроклимат. Това се дължи на 

голямото струпване на абсорбиращи топлината повърхности, които се загряват от 

слънцето и на влагата от каналите за дъждовна вода в подземната и надземна 

канализация.  

Все повече съвременните градове са известни със създаването на зелени системи 

и екологичен начин на живот. Цел на някои архитекти е градовете да се превърнат в 

зелени убежища в битката със замърсяването на околната среда. Ето защо 

съвременните градовете започват да имат положително влияние върху околната среда в 

сравнение с градовете от миналия период. 

Модерното планиране на градовете се извършва по разнообразни схеми в 

зависимост от вижданията на урбанистите и другите специалисти в градското 

планиране и тяхната представа как градът трябва да изглежда. Най-популярният 

градоустройствен план е този с вид на решетка или мрежа, използван още от древните 

римляни и гърци, в някои части на Америка, а също така в продължение на хиляди 

години в Китай.  

а) б) 

в) г) 

Фиг. 5. Съвременни примери: а) Поглед над Сентръл парк и Манхатън, Ню Йорк;  

б) Поглед към центъра на Дубай; в) Bosco Verticale, двойка жилищни кули в Милано, 

Италия  

г) Across Building, правителствената сграда със зелен покрив, Фукуока, Япония  

577



XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И 
АРХИТЕКТУРА ВСУ’2020 

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BY CONSTRUCTION AND 
ARHITECTURE VSU'2020 

Изводи 

Животът в града може да бъде най-доброто решение за справяне с нарастващия 

брой на населението и справяне с пренаселеността. Това е така, защото градовете 

концентрират човешката дейност на едно място. Близостта улеснява разпространението 

на знание, помага на хората и фирмите да обменят информация и да генерират нови 

идеи. Гъстотата на населението в градовете сама по себе си означава по-къси 

разстояния до работното място и услугите, и повече придвижване пеша, с велосипед 

или градски транспорт, а апартаментите в многофамилни къщи или жилищни блокове 

изискват по-малко отопление и по-малка площ на човек. В резултат жителите на 

градовете консумират средно по-малко енергия и земя на глава от населението в 

сравнение с жителите на селските райони. 

Градовете предоставят по-голямо взаимодействие с повече хора, отколкото в 

селските райони, като по този начин съществува по-голяма вероятност за пренасяне на 

заразни болести. Много градове изпитват затруднения да се справят със социалните, 

икономическите и екологичните проблеми, които произтичат от фактори като 

пренаселеност или упадък, социално неравенство, престъпност, замърсяване и трафик. 

Постигането на баланс между гъстотата и компактността, от една страна, и 

качеството на живот в здравословна градска околна среда, от друга, е основното 

предизвикателство на градските райони. 
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ПРИЛАГАНЕ НА BIM ЗА ЦЕЛИТЕ НА 

СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНОТО ПРОЕКТИРАНЕ 

Иван Николов1 

ВСУ „Любен Каравелов“, София 

APPLICATION OF BIM FOR THE PURPOSES OF STRUCTURAL DESIGN 

Ivan Nikolov 

University of Structural Engineering & Architecture (VSU) “Lyuben Karavelov” - 

Sofia 

Abstract: Building design automation is a comprehensive process that is being 

developed and refined. BIM technologies create digital models of buildings that 

contain all the information about the object in 3D. The article reviews major 

software products on the market, by looking at an example in a Revit (Autodesk) 

environment. The creation of a formwork plan and methodology for reinforcing a 

structural element was considered. 

BIM technologies will definitely be the future of investment design. In order for this 

to happen, both developers and users need efforts. Revit offers a single model 

solution for all specialties - Architecture, Structures, MEP. This article looks at the 

classic design method by importing 2D architectural drawings in DWG format and 

Revit Structure has been reviewed. 

Key words: BIM, Revit software, Formwork plan, Reinforcement plan. 

1. Въведение - Същност на BIM

Потребностите на строителния сектор за съкращаване на сроковете за 

проектиране, както и за все по-широк обхват, и точност на информацията, 

съдържаща се в инвестиционните проекти, с оглед на последващи анализи и 

рекапитулации, налага в последните десетилетия повишаване на автоматизацията на 

процеса по проектиране. Вероятно така се е зародила и идеята за BIM – да се създаде 

единен сграден модел, който да съдържа цялата информация за обекта в цифров вид. 

Названието BIM идва от английското Building Information Modeling, на български 

език – Създаване на строително-информационен модел. Това е процес по 

изграждането на дигитален модел на сградата, в 3D с реален мащаб. Може би най-

1 Иван Николов, инж., студент магистър сп. „ССС – СК”, ВСУ “Любен Каралевов”- ул. „Суходолска“ 

№ 175, e-mail: ivan_na@abv.bg  
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разпространения BIM софтуер е Revit (Ревит) на компанията Autodesk, като той има 

модули за част Архитектура, част Конструкции и част Инсталации. Отделните части 

лесно се координират, тъй като работят в една срледа. В това изследване ще обърнем 

основно внимание на Ревит за Конструкции. Характерно за BIM e, че не създава 

просто геометрията на сградата, чрез отделните елементи, а тези елементи съдържат 

информация, която ги характеризира – например тегло, материал, цена и др. Тази 

информация може да се послужи, в последствие за автоматизирано създаване на 

анализи и спецификации. Освен Ревит, други популярни BIM продукти са Tekla 

Structures, Allplan, Bentley ProStructures, ArchiCAD (за архитектурно проектиране) и 

др. Напоследък в България набира популярност и програмата за моделиране на 

стоманени конструкции Metal Studio на Radimpex, чиито функционалности също 

съответсват на идеята за BIM. 

BIM моделите в Ревит са изградени от отделни елементи, които са обвързани 

йерархично в следната последователност: 

- Категории – например Стени, Колони, Греди, Подове, Ферми и др. 

- Фамилии – те съдържат основните, уточняващи характеристики на дадена 

категория. Например категория: column (колона) – фамилия: concrete rectangular 

(правоъгълна бетонова) 

- Типове – чрез тях се уточняват конкретните геометрични и информационни 

характеристики на елемента – размери, презентация в модела,  слоеве за подове и др. 

стойности.Чрез така създадената йерархия може да се правят глобално промени на 

различни нива в модела (например за всички елементи от даден тип). [4],[5],[6] 

2. Цели и задачи

Целта на настоящата статия е запознаване и популяризиране на възможностите 

на програмен продукт Ревит за създаване на строително-информационни модели, 

сред аудиторията от строителни инженери – конструктори.  

Задачата, чрез която ще се демонстрира модела на работа при създаване на BIM е 

изготвяне на кофражен план и армиране на фундаменти. 

3. Създаване на цифров модел в среда на Ревит

3.1 Запознаване с интерфейса на Ревит:

- Ribbon (Лентово меню) 

В горния край, съдържа всички основни команди за работа с модела. 

- Properties Palette (Панел със свойства) 

В него се избират или се модифицират различните свойства на елементите. 

- Project Browser (Проектов браузър) 

Съдържа структурата на модела. Състои се от: 

- Изгледи на модела 

- Легенди 

- Таблици/количества 

- Чертожни листа 

- Фамилии – заредени в проекта 

- Линкове  

- View Control Bar (Лента за контрол на изгледа) 

Използва се за настройки на изгледите, като мащаб, рендиране и др. 
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Фиг.1. Интерфейс 

3.2 Примерна последователност за изграждане на конструктивен модел 

- Създаване на нивата 

Това са нивата на етажните и междинни плочи, а също и допълнителни нива.  

Създават се, като в областта на някой фасаден изглед се копират съществуващите 

нива на необходимите отстояния. Използвана е команда Create similar: 

Фиг.2. Създаване на нивата 

- Изчертаване на осите 

Това става от Datum-Grid.  

- Моделиране на колоните 

От меню Structure-Column се изчертават колоните. Избират се горно и долно 

ниво на колоната в контекстуалния прозорец (динамичен прозорец изменящ се в 

зависимост от активната команда) под лентовото меню. Избира се фамилия напр. 

Правоъгълна бетонна и от Edit Type чрез бутона Duplicate се съдава колоната с 

необходимите размери. 
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Фиг. 3. Моделиране на колоните (в прозореца е вмъкната архитектура) 

- Моделиране на гредите 

По същия начин както при колоните в контекстуалното меню се избира ниво  

(най-често това по подразбиране), дали да прихваща точки извън нивото - 3D 

snapping, дали да изчертава последователно – chain. След това аналогично на 

колоната се редактира типа за получаване на желаните размери.  

- Моделиране на плочите 

Моделирането на плочите става, като от меню Structure-Floor се избере Floor: 

Structural. Както при гредите и колоните, след като се активира командата се добавя 

типа с необходимите размери. Разликата тук е, че плочите са съставени от слоеве с 

дебелини и именно те се редактират, влизайки в графа Structure на типа. 

Фиг.4. Моделиране на плочите 
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- Номериране – Tag 

Номериране на колоните и гредите става, като от меню Annotate се извика Tag 

by Category. Последователно се номерират всички елементи. 

Фиг.5. Анотация на елементите 

- Оформяне на кофражния план 

Кофражен план във вида, който е познат у нас може да се постигне, като се 

направят разрези (с команда Section) в Ревит на желаните места. Тези разрези се 

редактират, като се скрият ненужните елементи и след това се наложат върху 

изгледа в план върху чертожните листя (Sheets). 

Фиг.6. Налагане на разрезите върху кофражния план 
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- Армиране на елементи 

Известно е, че стила на оформяне на армировъчните планове в нашия 

географски регион е доста различен от този в западните страни. Ревит, по 

подразбиране, е пригоден именно за западните стандарти. Според специалисти в 

областта, след доста настройки, включително редактиране на фамилии и даже 

използване на програмиране в среда на Dynamo може да се постигне вид на 

армировъчните планове приет у нас. Въпреки това ще покажем няколко начина за 

армиране в Ревит. За целта ползваме разрез през фундаментите. Известно, че 

основното въздействие на надосновните стени е земният натиск и те трябва да се 

армират адекватно, след извършени изчисления за влиянието на земния натиск [1], 

[3]. След като маркираме стеничката, в появилото се контекстуално меню 

Modify|Place rebar извикваме командата Rebar. В таб Placement за вертикалните 

железа избираме Parallel to Work Plane. За хоризонталните се използва Perpendicular 

to Cover. За фусовете и напречната армировка на фундамента е използвана опцията 

Sketch rebar. Във всички случаи ни е нужно размножаване по дължината/височината 

на на стената и затова е нужно в таб Rebar Set да се избере разстояние – Maximum 

spacing и стойност (20сm. в случая). 

Фиг.7. Армиране на елементи и 3D изглед 

Изводи 

Въпреки напредъка на BIM технологиите, в ерата на дигитализация, са 

необходими още усилия за удовлетворяване на нуждите на проектантите в 

различните географски ширини и преодоляване на различията в наложените 

стандарти. Специално за Ревит трябва да се отбележи, че недостатъчно разработена 

страна е армировъчния модул. 

Бъдещето на софтуерните технологии, включващи проектирането по части в 

реалните инвестиционни проекти, определено ще бъде базирано на BIM 

технологиите. Оптимизирането на работния процес е основната идея, с която може 

да се пестят време, а оттам и средства. Възможността всеки един специалист по 

отделна част да може да коригира динамично своята дейност прави BIM едно мощно 

средство за фирмите. Последното се осъществява, защото са налице качество в 

реализираната продукция, като краен резултат. Съкращаването на времето на 
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проектиране се обуславя от високото ниво на автиматизация, като създаване на 

планове и изгледи, а също и създаване на шаблони с готови настройки. 
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CONTEMPORARY FLOOR COVERINGS 
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Abstract: Floor coverings are one of the important elements of buildings that 

determine their quality and trouble-free exploitation. They also play an essential role 

in the overall vision and design of the interior and exterior. This report provides an 

overview and classification of contemporary floor coverings, that are offered at 

home and abroad. The basic requirements for selection and design of flooring 

systems, arising from the current regulations, standards and world practices, are 

systematized. The tendencies in the development of floor coverings are outlined. The 

introduced new materials and modern technologies for implementation are 

presented. Recommended areas of application for the considered types of floor 

coverings are identified. 

Key words: floor coverings, building construction, architecture 

1. Въведение

Подова настилка представлява горният елемент на под или само теренен под, 

предназначен за задоволяване на определени експлоатационни изисквания и 

съставен от един или няколко съвместно действащи пласта [1]. Ангелов [2] ги 

определя като лицев слой (същинска настилка) и подложка. Подовата настилка 

изпълнява също така съществена роля за цялостната визия и дизайн на интериора и 

екстериора. В настоящия доклад е направен обзор и класификация на съвременните 

подови настилки, които се предлагат у нас и в чужбина. Систематизирани са 

основните изисквания при проектиране и изпълнение на подови настилки, 

произтичащи от действащите нормативни документи, стандарти и световни 

1 Рая Конева, студент специалност „Архитектура“, адрес: 1373 София, ВСУ „Л. Каравелов”, ул. 

„Суходолска” №175, e-mail: rai4eto_991@abv.bg 
2 Юлия Илиева, доц. д-р архитект, адрес: 1373 София, ВСУ „Л. Каравелов”, ул. „Суходолска” №175, 

e-mail: yuliya_ilieva@vsu.bg 
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практики. Набелязани са тенденциите в развитието на подовите настилки. 

Представени са въведените нови материали и съвременни технологии за изпълнение. 

Определени са препоръчителни области на приложение за разгледаните видове 

подови настилки. 

2. Основни изисквания

При проектирането на подовите настилки и покрития трябва да се вземат 

предвид: 1. експлоатационните условия в помещенията и възможните постоянни и 

временни въздействия върху подовете, като механични натоварвания, температурни 

въздействия и въздействия на течности и газове; 2. местоположението на подовата 

настилка в сградата; 3. наличието на капилярна влага [3, 4]. В проектното решение 

трябва да бъдат определени следните характеристики на всеки един от междинните 

пластове на настилката: якост на натиск; якост на огъване; якост на опън; 

устойчивост на износване; повърхностна твърдост; адхезионна якост; съпротивление 

на удар; водопопиваемост; специални характеристики (устойчивост на температурни 

въздействия, в т.ч. и рязка промяна на температурата; химическа устойчивост; 

водопропускливост; реакция на огън; електропроводимост; паропропускливост; 

изолация от ударен шум и звукопоглъщане); други характеристики и изисквания, 

имащи отношение към дълготрайността, експлоатационната годност и 

функционалността [3, 4]. За успешното организиране на вътрешната среда в сградите 

е необходимо да се осигури комфорт на хората, обитаващи сградата (в т.ч. топлинен, 

въздушен, светлинен, звуков, тактилен и естетичен) [5]. Обикновено изолацията 

срещу въздушен шум се поема от целия под, а изолацията срещу ударен шум - 

главно от настилката. Топлоизолацията най-често се възлага на подложката, а може 

и на топлоизолационен пласт под подовата конструкция. Хидроизолацията се 

изпълнява от лицевия пласт или от специални изолационни слоеве. За много 

помещения настилката трябва да бъде „топла“ при допир. Лицевият пласт на 

настилката трябва да бъде гладък, но не хлъзгав, устойчив на изтриване (износване), 

да не се замърсява лесно, бързо и лесно да се почиства и поддържа [2]. Освен това 

той трябва да има добър външен вид - цвят, шарка, членение, гланц и т.н. При избора 

на подови настилки от значение е също така намаляването на мокрите процеси, 

бързият и лесен монтаж, бързото влизане в експлоатация. Сградите се считат 

качествено построени и експлоатирани, ако поддържането на здравословния режим в 

тях се извършва с най-нисък енергиен разход, разходи за осигуряване на комфортна 

среда на обитаване и обществено полезен труд [6]. Новост при проектирането на 

подовите конструкции е проверката за чувствителността й към вибрации (свързано е 

с комфорта), чрез проверка на така наречената „вертикална собствена честота” на 

конструкцията. Изискването се постига чрез по-корава подова конструкция [7]”. 

Един от основните принципи за превенция за недопускане възпламеняването на 

взривоопасните експлоатационни среди е използването на антистатични и 

искронеобразуващи подови настилки [8]. 

3. Класификация на подовите настилки

3.1. Видове подови настилки според структурата: 

Според структурата подовите настилки се разделят на: 

• Обикновени подови настилки;

• Безподложната (нулевата) подова настилка;

• Звукопоглъщащи подови настилки (еластични);
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• Плаващи подови настилки;

• Повдигнати подове.

3.2. Видове подови настилки според материала: 

Според материала подовите настилки се разделят на [9]: 

• Дървени подови настилки (дюшеме, паркет – обикновен и ламелен,

дървени павета, пресовани дървовлакнести плочи и др.);

• Масивни подови настилки (каменен паваж, каменни плочи, бетонни

плочи, тухлена настилка, каменинови и теракотни плочи, мозаични

плочи, мозайка, замазки, асфалтобетонна настилка и др.);

• Синтетични подови настилки (каучукови, пластмасови и от изкуствени

текстилни влакна – мокет и др.).

4. Съвременни видове подови настилки

Съвременните подови настилки следват изцяло актуалните тенденции в 

интериора, представлявайки иновативни продукти със завидни технологични 

параметри. Разнообразието им на пазара е наистина огромно. 

4.1. Корков паркет 

Корковите паркети (Фиг. 1) са естетични, изработени са от красив и ефектен 

природен продукт. Те са изключително надеждни изолационни материали. 

Корковият паркет е износоустойчив и е с висок коефициент на триене. Състои се от 

повърхностен защитен слой, натурален корков фурнир, вградени коркови слоеве и 

носеща плоскост от дървесни влакна (Фиг. 1а). Той може да бъде поставен чрез 

лепене или чрез сглобяване (клик система). Корковите продукти са особено 

предпочитани не само за жилищни помещения, но и за екзотично декориране на 

търговски обекти [10]. 

а) б) 

Фиг. 1. Корков паркет: а) - структура на корковата кора; б) – общ изглед [10] 

4.2. Полимерни подови покрития 

Полимерните подови покрития (Фиг. 2) се прилагат както в производствени 

сгради и помещения със специфични производствени процеси, така и в обществени 

и жилищни помещения. Като техни предимства могат да се посочат – висока 

химическа устойчивост, непроницаемост за течности, високи якостни и механични 

характеристики, дълготрайност, висока износоустойчивост и удароустойчивост. 

Отличават се с хигиенична и лесна за почистване повърхност, възможност за 

полагане с малка дебелина, възможност за богати цветови решения, непроменяща се 

във времето адхезия с основата, възможност за създаване на повърхност с 

противохлъзгащ ефект. [11] В зависимост от вида на материалите и химичния им 
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състав, полимерните подови покрития биват: на база епоксидни смоли; на база 

полиуретанови смоли; полиуреа; на база метаметил акрилатни (ММА) смоли; на база 

епокси-циментова композиция; на база полиуретан-циментова композиция; на база 

винил-естерни смоли; на база фуранови смоли [12]. Класификация на ППП в 

зависимост от дебелината и броя на слоевете е дадена в [13], и е както следва: 

запечатващи покрития с дебелина до 0,15 mm; тънкослойни покрития с дебелина до 

1 mm; саморазливни с дебелина от 2 до 4 mm; многослойни покрития („сандвич” 

системи) с дебелина по-голяма от 2 mm; високонапълнени полимерни композиции с 

дебелина от 4 до 6 mm и високонапълнени полимерни композиции с дебелина по-

голяма от 6 mm. 

Епоксидните подови покрития (Фиг. 2а) са безфугови полимерни системи, 

които са лесни за почистване и се прилагат най-често в случаи на изисквания за 

висока механична и химична устойчивост, съчетана с изискване за 

износоустойчивост. Подходящи са за болници, лаборатории, печатници, всички 

видове индустриални производства (напр. фармацевтични предприятия [14]), 

включително хранително-вкусова промишленост (напр. плодохранилища [15]). 

Епоксидните подови покрития се предлагат в различни цветове. 

Полиуретановите подови покрития (Фиг. 2б) осигуряват висока механична и 

химична устойчивоста на финиша. Те са устойчиви на абразия и корозия, на 

термични влияния и на удар. Подходящи са за обекти от хранително-вкусовата 

промишленост, здравни и болнични заведения. 

а) б) 

Фиг. 2. Полимерни подови покрития: а) - епоксидни; б) – полиуретанови [16] 

4.3. Винилови подови настилки (LVT) 

Фиг. 3. Винилови подови настилки (LVT) [17] 

Виниловите подови настилки са многослоен материал, чиито основни 

компоненти са поливинилхлорид и минерални (най-често кварцови) чипове. Чрез 

горещо пресоване тези компоненти се комбинират в нов материал с многослойна 
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структура. Виниловите подови настилки се отличават със своята еластичност, 

невероятна здравина и износоустойчивост на материала. Използват се в офиси, 

промишлени обекти, жилищни сгради. Голямото разнообразия в размерите, 

цветовете и текстурите на отделните плочи и на ламелите дава възможност за 

реализиране на всякакви интериорни решения. Монтажът се извършва посредством 

здрава клик сглобка или чрез лепене. 

4.4. Каменно-полимерни подови настилки - SPC (Stone polymer composit) 

Каменно-полимерните подови настилки представляват смес от естествени 

каменни минерали (мраморна пудра) и съвременни полимери и стабилизатори без 

използването на формалдехид и други вредни субстанции. Продуктът е екологично 

чист и напълно рециклируем. Този вид подова настилка се характеризират с висока 

здравина, износоустойчивост, влагоустойчивост, топлопроводимост и др. Тя е 

подходяща за дома, офиса, търговски помещения, заведения и ресторанти. 

Фиг. 4. Каменно-полимерни подови настилки (LVT) [18] 

4.5. 3D саморазливни полимерни подови настилки 

3D подовите настилки (Фиг. 5) придават артистичен аспект на интериора на 

всяко едно помещение. Те имат неограничен брой възможности за декориране. Това 

е саморазливна полимерна подова настилка. Смесите за 3D подови настилки се 

поставят върху идеално равна повърхност. Следва подреждането на декора или 

рисунъка и покриване с прозрачен завършващ слой. След като напълно изсъхне, 3D 

подът се покрива с лак. Предимство на този вид настилки е добрата хидроизолация и 

санитарна експлоатация [19]. Като недостатъци могат да се посочат високата цена, 

ниската повърхностна температура на пода, трудността при демонтирането на такова 

покритие и необходимостта от полиране на повърхността на покритието всяка 

година, за да се осигури добър външен вид [20]. 

Фиг. 5. 3D саморазливни полимерни подови настилки [20, 19] 
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4.6. Декинг 

Декинг (Фиг. 6) представлява масивна подова настилка направена от дървесно-

полимерни композитни материали (Wood Plastic Composites-WPC). Тя е устойчива 

на въздействието на различни климатични условия. Използва се предимно за 

оформяне на външни пространства. Полага се около басейни, фасади на сгради, 

градински съоражения и други. Като други предимства на материала могат да се 

посочат: изключителна твърдост на повърхността; устойчивост срещу плесени и 

насекоми; дълготрайност; лесна поддръжка [21]. За бързо извеждане на влагата под 

декинга е необходимо да се осигури 1-3% наклон на основата за полагане. 

Нивелирането се осъществява с помощта на подложки. Ламелите се закрепват към 

монтажна скара чрез видими или скрити закрепващи средства. За избягване на 

директния контакт с влажната основа, декингът се повдига с 25-70 mm. 

Фиг. 6. Декинг [21] 

4.7. Шлайфани бетонови настилки 

Шлайфаните (механично пердашените) бетонови настилки (Фиг. 7), поради 

своята висока механична якост, добри експлоатационни характеристики и 

естетически качества, намират широко приложение при изпълнението на подовете в 

производствени цехове, магазини, открити и закрити паркинги и гаражи, складове, 

логистични центрове, хангари за самолети, механични работилници, производствени 

цехове, бензиностанции и др. [22] Те се отличават с висока износоустойчивост на 

повърхността и удароустойчивост. Шлайфаните бетонови настилки могат да се 

изпълняват като еднопластови или двупластови настилки, положени върху 

подравнена и уплътнена основа (трошенокаменна, пясъчна, основа от уплътнена 

баластра) или върху бетонови основи [22]. Минималната им дебелина е 8 cm. Те се 

армират с конвенционална армировка (мрежи) и/или дисперсна армировка 

(полипропиленови или метални фибри). Бетоновата им повърхност се защитава чрез 

полагане на импрегниращо покритие. При големи площи на покриване е необходимо 

създаване на дилатационни фуги, с цел предотвратяване появата на пукнатини, като 

полетата са с оптимални размери 3/3 m [23]. 

Фиг. 7. Шлайфани бетонови настилки [25] 
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Изводи 

Подовата настилка е съществен елемент от интериорното решение. Нерядко 

видът и цветовете на пода определят стила на мебелировката. В други случаи 

настилката се оказва важен фактор за термоизолацията и отоплението на жилището. 

Съществува голямо разнообразие от цветове, материали и текстури при подовите 

настилки. Всеки един от посочените по-горе видове търпи устойчива линия на 

развитие чрез въвеждане на съвременни технологии за изпълнение и следване на 

новаторските идеи в архитектурата и интериорния дизайн. 
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АСАНСЬОРИТЕ В СЪВРЕМЕННАТА АРХИТЕКТУРА 

Рюкие Фикри 1, Юлия Илиева 2 
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ELEVATORS IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE 

Ryukie Fikri, Yuliya Ilieva 

University of Structural Engineering & Architecture (VSU) “Luben Karavelov”, 

Sofia 

Abstract: Elevators are one of the important structural elements of buildings, which 

like stairs, ramps and escalators are part of the vertical communication between 

different levels and half-levels. They can also act as accents in the overall vision and 

design of the interior and exterior. In this research an overview and classification of 

elevators in contemporary architecture at home and abroad are made. The basic 

requirements for selection and design of elevator systems, arising from the current 

regulations, standards and world practices, are systematized. The tendencies in the 

development of elevators are outlined. The introduced new products and technical 

solutions in the field of elevator equipment are also considered. 

Key words: elevators, building construction, architecture 

1. Въведение

Асансьорите са един от важните структурни елементи на сградите, които както 

стълбите, рампите и ескалаторите са част от вертикалната комуникация между 

етажите и отделните полунива. В настоящия доклад е направен обзор и 

класификация на асансьорите в съвременната архитектура у нас и в чужбина. 

Систематизирани са основните изисквания за избор и проектиране на асансьорни 

уредби, произтичащи от действащите нормативни документи, стандарти и световни 

практики. Набелязани са тенденциите в развитието на асансьорите. Разгледани са 

също така въведените нови продукти и технически решения в областта на 

асансьорната техника. 

1 Рюкие Фикри, студент специалност „Архитектура“, адрес: 1373 София, ВСУ „Л. Каравелов”, ул. 

„Суходолска” №175, e-mail: kukito_26@abv.bg 
2 Юлия Илиева, доц. д-р архитект, адрес: 1373 София, ВСУ „Л. Каравелов”, ул. „Суходолска” №175, 

e-mail: yuliya_ilieva@vsu.bg 
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2. Класификация на асансьорите

2.1. Видове асансьори според характера на задвижването 

Съгласно Наредба № 2 [1], в зависимост от характера на задвижването, 

асансьорите са: електрически и хидравлични. Електрическото задвижване се 

предпочита при сгради с височина над 30 m и скорост над 1 m/s. Класическата форма 

на асансьорите с електро-въжено задвижване е с горно машинно помещение. 

Машинното помещение при тях може да бъде и долно, непосредствено долепено до 

асансьорната шахта. В последните години все повече се налагат и асансьорите с 

електромеханично задвижване без нужда от машинно помещение [2]. Предимство на 

хидравличните асансьори е, че машинното помещение може да бъде разположено 

практически навсякъде (не е задължително да граничи с асансьорната шахта). В 

случай на необходимост е възможно да се изгради асансьор и без машинно 

помещение. То се замества от т. н. „хидро кабинет”. Спирането и тръгването на 

кабината при хидравличните асансьори е много плавно, движението също. Те са 

изключително безшумни, дори в близост до машинното помещение.  

2.2. Видове асансьори според функционалното им предназначение 

Според функционалното им предназначение асансьорите се групират в 

следните класове [1]: клас І – пътнически асансьори; клас ІІ – товаро-пътнически 

асансьори; клас ІІІ – болнични асансьори; клас ІV – товарни асансьори; клас V – 

малки товарни асансьори; клас VІ – асансьори с интензивно ползване. Тази 

класификация може да бъде допълнена още с асансьорите за хора с увреждания, 

автомобилните асансьори и асансьорите за сцени.  

Пътническите асансьори превозват хора между етажите на сградата. 

Капацитетът им се определя от нуждите на конкретния обект и може да варира 

между 5 и 25 души [3].  

Болничните асансьори отговарят на специални санитаро – хигиенни 

изисквания, както и пълен достъп на лица с различни потребности и инвалидни 

колички. Кабината е за от 8 до 20 лица. Изработва се от неръждаема ламарина. В 

кабината задължително има парапет и се предвижда силно осветление. Подът на 

кабината се изпълнява от противоплъзгаща настилка. Вратите могат да са 

автоматични, полуавтоматични, както и ръчно отварящи се. Задвижването е 

хидравлично или електрическо, със скорост от 0,4 m/s с оглед на това, че се возят 

лежащо болни след операция или друга интервенция [2]. 

Товарните асансьори се използват за превоз на стоки. Товароносимостта им 

може да варира между 2000 и 4500 kg. Най-често те са с електрическо задвижване 

[3].  

Експресните асансьори не обслужват всички етажи, а само избрани части от 

сградата. Най-често те придвижват пътници от фоайето на сградата до най-горния 

етаж [3]. 

Кухненските асансьори са предназначени за пренасяне на храни и хранителни 

продукти (50 – 200 kg) на височина до 35 m (8 спирки). Те са безшумни при работа. 

Всички части на кабината и вратите им са изработени от неръждаема стомана. [2] 

Асансьорите за хора с увреждания са електрохидравлични платформи или 

електромеханични устройства, които са предназначени за транспортиране както 

вертикално, така и под наклон, следвайки линията на стълбите. Те могат да се 

инсталират и в шахта. Максималната им скорост е 9 m/min ( 0.15 m/s ). [2] 

Автомобилните асансьори са проектирани за вертикално транспортиране на 

автомобили и хора. Някои от тях се въртят по време на изкачването или спускането 
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си, за да гарантират, че водачът трябва да кара само напред при излизане. Направени 

са от най – здравите материали и притежават най – високото ниво на безопастност в 

своя клас. Металната кабина е затворена отвсякъде с плътни стени. Вратите на 

кабината са автоматични. [2] Товароподемността им е от 500 до 5000 kg. Скоростта 

им е от 0,15 до 0,40 m/s [4].  

Асансьорите за сцени се използват в театрите, за да повдигнат цялата сцена до 

основното ниво. Те често са хидравлични и височината им на повдигане е 

ограничена до едно или две нива на сградата [3].  

2.3. Видове асансьори според скоростта на движение 

Според скоростта на движение асансьорите се разделят на [5]: 

• Обикновени - от 0.6 до 1.0 m/s;

• Бързи - от 1.0 до 2.0 m/s – за 10-20;

• Скоростни - от 2.0 до 4.0 m/s;

• Високоскоростни – над 4.0 m/s.

Обикновените асансьори намират приложение за 5-10 етажни сгради, бързите 

за 10-20 етажни сгради, а скоростните и високоскоростните са съответно за над 20 

етажни сгради. 

3. Правила и норми за проектиране

За жилищни сгради с пет и повече етажи, както и за сгради, в които се 

предвиждат жилища за хора с увреждания, задължително се проектират асансьори 

[6, 1]. В жилищните сгради и в сградите за обществено обслужване (с изключение на 

лечебните заведения за болнична помощ) се предвиждат асансьори от класове І и ІІ. 

В жилищни сгради над осем етажа задължително се предвижда един асансьор от 

клас ІІ. За лечебните заведения за болнична помощ се предвиждат асансьори от клас 

ІІІ. [1] При наличие на подземен паркинг най-малко един от асансьорите се 

проектира така, че да осигурява достъп между подземния гараж и входното 

пространство. [1] 

Броят и видът на пътническите и товаро-пътническите асансьори за различните 

видове сгради в зависимост от тяхното предназначение, броя на етажите над 

основното ниво и предполагаемия брой на обитателите на един етаж или общия брой 

на обитателите в сградата се определят съгласно приложения на Наредба № 2 [1]. 

Минималните размери на асансьорната шахта на пътническите асансьори са 1,50 m 

на 1,50 m, а при изпълняване на изискванията на достъпната среда – 1,60 m на 1,90 m 

[1]. Минималните размери на асансьорната шахта на товаро-пътнически асансьори 

са 1,80 m на 2,10 m, а на болничните асансьори - съответно 2,10 m на 2,90 m [1]. 

Светлата широчина на вратата на асансьорната кабина е най-малко 90 сm [1, 7]. 

Шахтните врати и тези на кабината са с минимална светла височина 2 m [8]. 

Шахтата трябва да бъде напълно оградена от плътни стени, под и таван. Кабината 

трябва да е изцяло затворена чрез плътни стени, под и покрив [8]. В Наредба № 2 [1] 

са дадени размерите на машинните помещения на индивидуални асансьори от 

класове І, ІІ и ІІІ. При група електрически асансьори или при група от два 

хидравлични асансьора най-малката площ на общото машинно помещение е равна 

на сумите от най-малките площи, които се изискват за индивидуални асансьори. 

Височината на машините помещения е не по-малка от 2,00 m. Машинните 

помещения се проектират с метални врати с минимални размери 0,6 m на 1,8 m, 

които се заключват и отварят навън. [1] 
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Асансьорите към една комуникация за общо ползване във вертикално 

направление в сградата се проектират в една група и се разполагат един до друг. 

Когато асансьорите са повече от четири, те се проектират в две групи, разположени 

една срещу друга. [1] 

За асансьори от клас І най-малката дълбочина на етажната площадка, мерено от 

стена до стена, е равна на дълбочината на най-дълбоката кабина, но не по-малко от 

1,50 m. За асансьори от клас ІІ най-малката дълбочина на етажната площадка, 

мерено от стена до стена, е равна на 1,5d1, където d1 е дълбочината на най-дълбоката 

кабина. За асансьорни групи, разположени една срещу друга, разстоянието между 

челните им стени е най-малко равно на сумата от дълбочините на две разположени 

една срещу друга кабини. [1] 

Конструкцията на асансьорната шахта може да бъде решена под различни 

форми. Често използвано е стоманобетонно ядро с П-образно напречно сечение. 

Подробен анализ на носещата му способност, както и на конструкция с Г-образна 

форма в план е направен в [9]. Почти винаги тези вертикални носещи елементи са 

част от антисеизмичната конструкция на сградите. При реконструкции може да се 

наложи асансьорите да се проектират като самостоятелни, отделно стоящи кули, 

закотвени към съществуващата постройка. В тези случаи е удобно кулите да се 

изпълнят със стоманен носещ скелет. Важно е да се отбележи, че и към настоящия 

момент, тези кули към съществуващи сгради може да се проектират и по старите 

български конструктивни норми, което ги прави по-евтини от проектираните по 

Еврокодовете [10]. 

4. Съвременни тенденции в развитието на асансьорите

4.1. Панорамни асансьори 

Панорамните асансьори (Фиг. 1) впечатляват със своя ефектен дизайнерски 

вид. В зависимост от индивидуалните особености на сградите, съществуват 

многообразни варианти за форма, цветове и материали. 

Фиг. 1. Панорамни асансьори (фотографии Liftkom и Aoyama-elevator) [4, 11] 

4.2. Безвъжена асансьорна система 

Безвъжената асансьорна система (Фиг. 2) е иновационна технология, известна 

под наименованието MULTI. Тя използва линейно индукционни мотори, 

разработени за движение на принципа на магнитната левитация (Maglev) [12]. 

Линейното задвижване и водещото оборудване могат да направят завъртания на 90° 

градуса [13]. По този начин кабината се движи както вертикално, така 

и хоризонтално. Технологията MULTI позволява няколко кабини да пътуват 
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едновременно в една шахта в непрекъснат цикъл [13]. Производителят Thyssenkrupp 

тества новата безвъжена асансьорна система на 246-метровата кула, намираща се в 

град Ротвайл, Германия (Фиг. 2б) [13]. Според него технологията позволява да се 

повиши транспортният капацитет, за сметка на техническите изисквания за монтаж и 

консумацията на електроенергия на едно такова съоръжение. Асансьорът изисква 

значително по-малки размери на шахтата, в сравнение с традиционно 

произвежданите и монтирани съвременни асансьори, като в същото време 

достъпността до пространствата на която и да е сграда се повишава с около 25%. 

а) б) 

Фиг. 2. Безвъжената асансьорна система: а) принцип на действие; б) 246-метровата 

кула, град Ротвайл, Германия (фотографии Thyssenkrupp) [13] 

4.3. Пневматични вакуумни асансьори 

а) б) 

Фиг. 3. Пневматични вакуумни асансьори: а) технически параметри; б) 

реализация (снимков материал Aoyama-elevator) [11] 

Шахтата на асансьора представлява прозрачен цилиндър (Фиг. 3). Вътре в така 

получената „тръба“ е поместена транспортната кабина. Нейният под и таван 

прилепват плътно към стъклото на шахтата. Задвижващата система се затваря 

херметично, както и самите врати на кабината. Нагнетяващата въздуха помпа е 

разположена в горната част на шахтата и заема много малко място. Когато помпата 

работи, кабината започва да се движи нагоре, тъй като атмосферното налягане под 

нея е нормално за сметка на създаващия се вакуум отгоре. Когато трябва да се слезе 

от горе надолу, специалният клапан на върха на системата започва да пропуска 
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постепенно въздух в зоната с получения почти пълен вакуум. Скоростта на 

движение на асансьора е 9,14 m/min, а товароподемността му е до 204 kg. 

Максималният брой на „спирките“ е до три, защото по-висока конструкция вече 

става нерентабилна. В повечето случаи се използват само две позиции - долна и 

горна. Това ограничава приложението на пневматичните вакуумни асансьори до 

малки жилищни сгради. Основното преимущество на един подобен асансьор е 

минималното място, което той заема. Като единствен забележим недостатък на 

асансьора може да се посочи шумът, който се издава по време на работа - около 87 

децибела, което съответства на звука от сравнително шумна прахосмукачка. [14] 

Изводи 

Асансьорите, като част от вертикалната комуникация в една сграда, заемат 

важно място в съвременната архитектура. Те могат също така да изпълняват ролята 

на акценти в цялостната визия и дизайн на интериора и екстериора. Продуктите и 

техническите решения в областта на асансьорната техника търпят устойчива линия 

на развитие. Внедряването на иновациите в тази област дава тласък за развитието 

им. 
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