
3.Б.4. НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕТОННИ И 

СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ

Утвърдени със Заповед № РД-02-14-257 от 1986г. на КТСУ, обн., ДВ, бр.17 от 1987г.;

изм. №2, ДВ, бр.17 от 1993г.; публ. БСА, бр.1 от 1993г.; изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.;

публ., БСА, бр.8 от 1996г.; изм. №4, ДВ, бр.49 от 1999г.; БСА,бр.7-8 от 1999г.

ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Тези норми се отнасят за проектирането на бетонни и стоманобе-

тонни конструкции от обикновен, олекотен и лек бетон.

(2) Нормите се спазват при проектирането на бетонни и стоманобетонни, вклю-

чително от предварително напрегнат стоманобетон, конструкции на сгради и съоръ-

жения, които се експлоатират при температура, не по-висока от плюс 50 °С и не по-

ниска от минус 40 °С. Температурите се взимат от Климатичен справочник на НРБ,

том III. Изчислителните технологични температури и влажностният режим за про-

ектирането на сгради и съоръжения се предписват в заданието за проектиране.

Чл.2. Нормите не се отнасят за проектирането на:

1. бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехническо строи-

телство, тунели, мостове, водостоци, пътни настилки и аерописти;

2. армоциментни конструкции (от циментно-пясъчен разтвор), конст-

рукции от бетон със средна плътност, по-малка от 500 и по-голяма от

2500 kg/m3, от бетони, импрегнирани с полимери и полимербетони,

от бетони с варово, шлаково и смесено свързващо вещество, от бето-

ни с гипсови и специални свързващи вещества, от бетони със специ-

ални и органични добавъчни материали и от безпясъчни (с еднопо-

реста структура) бетони.

Чл.3.(1) Бетонни и стоманобетонни конструкции на сгради и съоръжения в

земетръсни райони и в райони с подземни разработки или с пропадащи почви,

както и конструкции, които са подложени на систематични въздействия от пови-

шена температура, повишена влажност и агресивна среда и др.п., се проектират,

като се вземат предвид и допълнителните изисквания в съответните действащи

нормативни актове по проектирането.

(2) За някои специални конструкции и съоръжения (тънкостенни простран-

ствени конструкции, резервоари, силози, комини, стълбове за далекопроводи, ох-

ладителни кули и др.) трябва да се имат предвид и изискванията на съответните

действащи нормативни актове по проектирането.
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Чл.4. Конструктивните решения на сградите и съоръженията от монолитен
бетон и от готови стоманобетонни елементи се избират в зависимост от:

1. условията и характера на експлоатация на сградите и съоръженията;
2. технико-икономическата и технологичната целесъобразност при конк-

ретните условия на строителството с оглед максимално намаляване на
разхода на материали, труд, горива и енергия, срокове на изпълнение и
стойност на строителството чрез:
а) използване на съвременни, с по-високи физико-механични свойства и

ефективни строителни материали, изделия, елементи и конструкции;
б) пълно използване на физико-механичните свойства на материалите;
в) изпълнение на бетоновите, армировъчните, кофражните, монтажните и

други работи на строителните конструкции и елементи със съвременни
прогресивни индустриални технологии и методи на строителство;

г) спазване на изискванията за икономично изразходване на основни-
те и дефицитните строителни материали;

д) намаляване теглото на конструкциите;
3. изискванията за по-широка употреба на готови изделия и елементи и преди

всичко на целесъобразни олекотени, унифицирани и типизирани елементи
и конструкции от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон.

Чл.5. Бетонните и стоманобетонните конструкции се проектират с необхо-
димата сигурност за всички гранични състояния чрез изчисляване, избор на ма-
териали и конструиране. При проектирането се приемат конструктивни схеми, ко-
ито осигуряват във всички етапи на строителството и на експлоатацията необхо-
димата носеща способност, пукнатиноустойчивост, деформативност и простран-
ствена неизменяемост на сградите и съоръженията като цяло, както и на отделни-
те конструкции и елементи.

Чл.6. Сглобяемите конструкции трябва да отговарят на следните изисквания:
1. за механизирано и по възможност автоматизирано изработване на

елементите им в специализирани предприятия;
2. отделните им елементи да се уедряват съобразно товароподемността на

монтажните механизми и условията за производство и транспортиране;
3. елементите им да се произвеждат с предимство от предварително нап-

регнат стоманобетон, като се използват високоякостни бетони и арми-
ровъчни стомани, а също и от лек и олекотен бетон, ако приложението
на тези материали не се ограничава от други нормативни актове.

Чл.7. Монолитните конструкции трябва да са подходящи за механизирано изпъл-
нение. Елементите им да се предвиждат с унифицирани размери, подходящи за изпол-
зване на инвентарни кофражи и уедрени пространствени армировъчни скелети.

Чл.8. Армировката на стоманобетонните конструкции се проектира предимно
от унифицирани заварени мрежи и скелети с възможно най-малък брой типоразме-
ри, позволяващи индустриализирано изпълнение на армировъчните работи.

Чл.9.(1) При сглобяемите конструкции трябва да се обръща особено внима-
ние на носещата способност и дълготрайността на съединенията, които трябва да
са не по-малки от изискваните за конструкцията.

(2) С помощта на различни конструктивни и технологични мероприятия е задъл-
жително конструкцията на възлите и съединенията на елементите да гарантира сигур-
но предаване на усилията, осигурена носеща способност на самите елементи в зоната
на съединенията, както и бездефектна връзка на допълнително излетия (замонолитва-
щия) в съединенията бетон с бетона на конструктивните елементи.
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(3) При заварените съединения трябва да се спазват и изискванията на дейс-
тващите нормативни актове за контрол върху качеството на заварките.

(4) Заварени съединения, които не се замонолитват, трябва да са антикорозионно
защитени и достъпни за преглеждане и поддържане по време на експлоатацията.

Чл.10.(1) Бетонни елементи се прилагат в конструкции, подложени предим-
но на натиск, когато ексцентрицитетът на надлъжната сила спрямо центъра на те-
жестта на сечението не надвишава стойностите, посочени в чл.62, ал.2.

(2) Бетонни елементи, подложени на огъване, се допускат само когато лежат
на непрекъсната плътна основа (фундаменти, подпорни стени и др.).

(3) Конструкциите се разглеждат като бетонни, ако при експлоатацията тях-
ната носеща способност се осигурява само от бетона.

Чл.11.(1) Изчислителните характеристики на бетона и армировката, гранич-
но допустимите широчини на пукнатините и гранично допустимите провисвания,
дадени в тези норми, са задължителни при проектирането.

(2) За оценяване качествата на произвежданите елементи и на изпълнените
конструкции трябва да се спазват изискванията на съответните действащи стан-
дартизационни и нормативни документи.

Чл.12.(1) В работните чертежи се дават указания за начина, по който трябва
да са изпълнени конструкциите на сградата или съоръжението и за осигуряване на
носещата способност, устойчивостта и неизменяемостта на конструкциите и на
елементите им при отделните етапи на изпълнението и експлоатацията.

(2) В проектната документация се включват и изискваните по действащия
БДС 4983 данни за окачествяване на стоманобетонни елементи чрез изпитване на
образци до разрушаване. За конструктивни елементи - образци, които се изпитват
до разрушаване, се посочва схемата за изпитване, контролните товари за носеща
способност и пукнатиноустойчивост, контролните провисвания и др.

Глава втора

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗЧИСЛЕНИЯТА

Раздел I

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗЧИСЛЕНИЯТА

Чл.13. Бетонните и стоманобетонните конструкции се изчисляват за носеща

способност (гранични състояния от първа група) и за пригодност за нормална ек-

сплоатация (гранични състояния от втора група), като:

1. изчисляването за гранични състояния от първа група трябва да осигу-

ри конструкцията срещу:

а) крехко, пластично или от друг характер разрушаване (изчисляване

за носеща способност, като в необходимите случаи се взема под

внимание деформирането на конструкцията преди разрушаването);

б) разрушаване от умора (изчисляване на конструкцията под действи-

ето на многократно повтарящо се подвижно или пулсиращо нато-

варване: подкранови греди, траверси, рамкови фундаменти и подо-

ви конструкции под машини с динамично неуравновесени движе-

щи се части и др.п.);
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в) разрушения от съвместното действие на силови фактори и неблагоприят-

ни влияния на външната среда (периодично или постоянно въздействие

на агресивната среда, променливо замръзване и размръзване и др.п.);

г) загуба на устойчивост на формата на конструкцията (изчисляване за

устойчивост на тънкостенни конструкции и др.п.) или на нейното по-

ложение (изчисляване за обръщане и плъзгане на подпорни стени, не-

центрично натоварени високи фундаменти, изчисляване за воден по-

дем на вкопани или подземни резервоари, помпени станции и др.п.);

2. изчисляването за гранични състояния от втора група трябва да осигу-

ри конструкцията срещу:

а) образуване на пукнатини и прекомерно или продължително отва-

ряне на пукнатините (ако при експлоатацията не се допуска обра-

зуването или продължителното отваряне на пукнатини);

б) недопустими деформации (провисвания, изменения на формата,

завъртвания, трептения).

Чл.14.(1) Изчисляването за гранични състояния на конструкцията като цяло

и на отделните й елементи трябва да се извършва за всички етапи - производст-

во, транспорт, изграждане и експлоатация, като при това изчислителните схеми

трябва да съответстват на приетите конструктивни решения.

(2) Допуска се да не се извършва изчисляване за отваряне на пукнатини и за

деформации, ако въз основа на опитни проверки или от прилагането на стомано-

бетонните конструкции е установено, че при всички етапи по ал.1 широчината на

пукнатините не надвишава гранично допустимите размери и коравината на конс-

трукциите е достатъчна за експлоатацията.

Чл.15.(1) Натоварванията и въздействията, подразделянето им на постоян-

ни, временни (продължителни и кратковременни) и особени, коефициентите на

натоварване и по предназначение, както и коефициентите за съчетания, се прие-

мат съгласно действащите норми за натоварвания и въздействия.

(2) При изчисляване за гранични състояния от втора група натоварванията се

приемат съгласно чл.19 и чл.23. При това към продължителните натоварвания се

причислява частта от общата стойност на кратковременните натоварвания, която е

предписана в нормите за натоварвания и въздействия, а кратковременното натовар-

ване се приема намалено с взетата част към продължителното натоварване. Коефи-

циентите за съчетания и другите коефициенти за намаляване на натоварванията се

отнасят към общата стойност на кратковременните натоварвания.

(3) Бетонните и стоманобетонните конструкции трябва да са осигурени и на

пожароустойчивост в съответствие с изискванията на действащите Противопо-

жарни строително-технически норми.

Чл.16.(1) При изчисляване на елементи на сглобяеми конструкции за усили-

ята, които възникват при вдигане, транспортиране и монтаж, собственото тегло на

елементите се умножава с коефициент на динамичност, както следва:

1. при транспортиране - 1,6;

2. при вдигане и монтаж - 1,4.

В тези случаи собственото тегло се взема с коефициент на натоварване γγf = 1.

(2) Допуска се посочените коефициенти на динамичност да се приемат с по-

малка стойност, ако са обосновани по установения ред, но не по-малко от 1,25.

В тези случаи собственото тегло се взема с коефициент на натоварване γγf = 1.
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(2) Допуска се посочените коефициенти на динамичност да се приемат с по-

малка стойност, ако са обосновани по установения ред, но не по-малко от 1,25.

Чл.17. Сглобяемо-монолитни конструкции, а също и монолитни стоманобе-

тонни конструкции, изпълнявани с кофраж, окачен на носещата армировка, се из-

числяват за носеща способност, за деформации и за образуване и отваряне на пук-

натини за следните два стадия:

1. до постигане на предписаната якост на бетона, положен в конструкци-

ята на местостроежа - за теглото на този бетон и другите натоварвания,

действащи при дадения стадий на изграждане на конструкцията;

2. след постигане на предписаната якост на бетона, положен в конструк-

цията на местостроежа - за натоварванията, действащи при изгражда-

нето и експлоатацията на конструкцията.

Чл.18.(1) Усилията в статически неопределими стоманобетонни конструк-

ции от натоварванията и принудителните премествания (вследствие на темпера-

турни промени, влажност на бетона, отместване на подпорите и др.п.), а така съ-

що и усилията в статически определими конструкции при изчисляването им по

деформирана схема, се определят, като се вземат под внимание нееластичните де-

формации на бетона и армировката и наличието на пукнатини.

(2) Усилията в конструкциите, за които още не е разработен метод за изчис-

ляване с вземане предвид на нееластичните свойства на стоманобетона, а така съ-

що и за междинните стадии на изчисляване на усилията в статически неопреде-

лими конструкции с вземане предвид на нееластичните свойства на стоманобето-

на, се допуска да се определят както за еластично тяло.

Чл.19.(1) По пукнатиноустойчивост стоманобетонните конструкции и тех-

ните елементи, в зависимост от условията на работа и вида на армировката им, се

причисляват към една от следните три категории:

1. I категория - не се допуска образуване на пукнатини;

2. II категория - допуска се непродължително отваряне на пукнатини с

ограничена широчина аcrc1 при условие, че се осигурява тяхното пос-

ледващо затваряне (чрез притискане);

3. III категория - допуска се непродължително отваряне на пукнатини

с ограничена широчина аcrc1 и продължително отваряне на пукнатини

с ограничена широчина аcrc2.

(2) Под непродължително отваряне на пукнатини се разбира тяхното отваряне при

съвместно действие на постоянните, продължителните и кратковременните натоварва-

ния, а под продължително - само от постоянните и продължителните натоварвания.
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(3) Категорията по пукнатиноустойчивост на стоманобетонните конструк-

ции и гранично допустимите широчини на пукнатините за елементи, експлоати-

рани в условия на неагресивна среда, се определят, както следва:

1. за ограничаване пропускливостта на конструкцията - по табл.1;

Таблица 1

2. за осигуряване запазването на армировката - по табл.2.

Таблица 2

(Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996 г.; публ., БСА, бр.8 от 1996 г.)

(4) Конструкциите на елементите от I категория по пукнатиноустойчивост, ко-
ито поемат налягането от течности или газове при изцяло опънати сечения по поз.1а
от табл.1, трябва да се проектират предимно предварително напрегнати. Допуска се
след технико-икономическа обосновка тези конструкции да се проектират без пред-
варително напрягане с прилагане на армировки съгласно чл.51, ал.3, като се причис-
ляват към III категория по пукнатиноустойчивост с аcrc1 = 0,2 mm и аcrc2 = 0,1 mm.

(5) Означенията на класовете на армировката, дадени в табл.2, са съгласно чл.50.
(6) Стоманобетонните конструкции се изчисляват за образуване, отваряне и

затваряне на пукнатини, в зависимост от категорията на пукнатиноустойчивостта
им, с експлоатационните натоварвания съгласно табл.3, където:

1. за продължителните и кратковременните натоварвания се вземат под
внимание указанията на чл.15;

2. особените натоварвания се вземат предвид в изчисленията за образу-
ване на пукнатини, когато наличността на пукнатини води до аварий-
но положение (при експлозия, пожар и др.п.).

клас А-I, А-II, А-III, Т-III,                  клас В-II, Вр-II и В-7

Т-IV, В-I, Вр-I, Вd-I

1. В затворени помещения III категория: III категория:

аcrc1 = 0,4; аcrc1 = 0,2;

аcrc2 = 0,3 аcrc2 = 0,1

2. На открито, а също в почва над III категория:                                                       II категория:                    

    или под нивото на почвените води аcrc1 = 0,4; аcrc1 = 0,2

    аcrc2 = 0,3

3. В почва при променливо ниво III категория: II категория:                   

   на почвените води аcrc1 = 0,3; аcrc1 = 0,1

аcrc2 = 0,2

Категория по пукнатиноустойчивост на стоманобетонните 

конструкции и гранично допустими широчини на отваряне 

на пукнатини аcrc1 и аcrc2 в mm при армировка
Условия на експлоатация  на  

конструкциите

Условия на работа Категория по пукнатиноустойчивост на стоманобетонните  

на конструкциите конструкции и гранично допустими широчини

на отваряне на пукнатини аcrc1 и аcrc2 в mm

1. Елементи, които поемат наляга-                  

нето от течности или газове:

а) при изцяло опънати сечения I категория

б) при частично натиснати сечения III категория:

аcrc1 = 0,3;

аcrc2 = 0,2

2. Елементи, които поемат наляга-                          III категория:                                           

нето от насипни материали аcrc1 = 0,3;

аcrc2 = 0,2
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Таблица 3

(7) Ако в конструкциите или в техните части, за които се изисква пукнати-

ноустойчивост от II или III категория, не се образуват пукнатини при съответни-

те натоварвания, посочени в табл.3, те не се изчисляват за непродължително от-

варяне и за затваряне на пукнатини (за II категория) или за непродължително и

продължително отваряне на пукнатини (за III категория).

(8) Посочените категории за изискванията за пукнатиноустойчивостта на

стоманобетонните конструкции се отнасят както за нормални, така и за наклоне-

ни пукнатини спрямо надлъжната ос на елемента.

(9) За избягване отварянето на надлъжни пукнатини се вземат конструктив-

ни мерки (поставяне на съответна напречна армировка), като при предварително

напрегнати елементи съгласно чл.32 се ограничават и натисковите напрежения в

бетона в процеса на напрягането.

Категория по      

пукнатиноустой-     

чивост на стома-

нобетонните за образуване за затваряне 

конструкции на пукнатини непродължително продължително на пукнатини

I категория постоянни, продъл-           

жителни и кратко-        

временни натоварва-          

ния с коефициент на  

натоварване γf както  

при изчисляване за

носеща способност

II категория постоянни, продъл-              постоянни, продъл-   постоянни и 

жителни и кратко-      жителни и кратко- продължител-   

временни натоварва-       временни натовар- ни натоварва-   

ния с коефициент на вания с γf = 1,0 ния с γf = 1,0

натоварване γf както 

при изчисляване за 

носеща способност 

(изчислението се 

провежда, за да се 

изясни дали е необ-      

ходима проверка за 

непродължително  

отваряне на пукнатини

и за затварянето им)

III категория постоянни, продължи- постоянни, продъл-   постоянни и про-       

телни и кратковре- жителни и кратко- дължителни нато-        

менни натоварвания  временни натовар- варвания с                

с γf = 1,0 (изчисление- вания с γf = 1,0 γf = 1,0

то се провежда, за да 

се изясни дали е необ-

ходима проверка за

 непродължително от-

вaряне на пуkнатини)

за отваряне на пукнатини

Натоварвания и коефициенти на натоварване γf,                               

които се  приемат при изчисляването
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Чл.20.(1) В крайните участъци на предварително напрегнати елементи с ар-

мировка без закотвящи приспособления в зоната на предаване на напреженията

съгласно чл.58 не се допуска образуване на пукнатини от действието на постоян-

ни, продължителни и кратковременни товари, взети с коефициент на натоварване

γf = 1,0. При това предварителните напрежения в армировката по дължината на

зоната на предаване на напреженията се приемат линейно нарастващи от нула до

максималната изчислителна стойност.

(2) Допуска се изискването по ал.1 да не се спазва за онази част от сечение-

то, която е разположена между центъра на тежестта на приведеното сечение и ръ-

ба, опънат от предварителното напрягане, ако в нея няма предварително напрег-

ната армировка без закотвящи приспособления.

Чл.21. При предварително напрегнати елементи, ако в натиснатата при екс-

плоатационни натоварвания зона по изчисление за стадия на производство, тран-

спортиране и монтаж се образуват нормални пукнатини спрямо надлъжната ос, се

взема под внимание намалението на пукнатиноустойчивостта на опънатата при

експлоатацията зона на елементите и увеличението на кривината им. Освен това

в елементи, които се изчисляват за действието на многократно повтарящи се на-

товарвания, не се допуска образуването на такива пукнатини.

Чл.22. В слабо армираните стоманобетонни елементи, при които носещата

способност се изчерпва едновременно с образуването на пукнатини в опънната

зона на бетона съгласно чл.121, изчислената за носеща способност надлъжна

опънна армировка се увеличава най-малко с 15 %.

Чл.23.(1) Провисванията на елементите на стоманобетонни конструкции не

трябва да надвишават допустимите стойности, които се установяват, като се взе-

мат под внимание следните изисквания:

1. технологично-експлоатационни (условия за нормална работа на кра-

нове, инсталации, машини и др.п.);

2. конструктивни (влияние на съседни елементи, ограничаващи деформа-

циите; необходимост от запазване на предписани наклони и др.п.). Ако

провисванията на стоманобетонните елементи влияят върху носещата

способност на вътрешните неносещи стени, се предписват конструк-

тивни мероприятия съгласно проекта;

3. естетически (чувство за годност за експлоатация или елегантност на

конструкцията).

(2) Граничните допустими провисвания са дадени в табл.4, където провис-

ванията по поз. 1 и 5 се обуславят от технологично-експлоатационни и конструк-

тивни изисквания, а по поз. 2, 3 и 4 - от естетически, технологично-експлоатаци-

онни или конструктивни изисквания. Означението l е изчислителният отвор на

елемента (греда или плоча), което за конзоли се приема равно на удвоената дъл-

жина на конзолата (l = 2 lk, където lk е дължината на конзолата).

(3) Провисванията се изчисляват при:

1. конструктивните или технологично-експлоатационните изисквания -

с постоянните, продължителните и кратковременните натоварвания;

2. естетическите изисквания - с постоянните и продължителните натоварвания.

(4) При изчисляване на провисванията се приема коефициент на натоварва-

не γγ  f = 1,0.
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(5) Граничните допустими провисвания на греди, плочи и други конструктивни

елементи от постоянните, продължителните и кратковременните натоварвания във

всички случаи, без изисквания за по-малки провисвания от l/150, а при конзоли - от

lk/75, не трябва да са по-големи от l/150 и lk/75, където lk е дължината на конзолата.

(6) Допуска се граничното допустимо провисване да се увеличи с размера на

строителното надвишение, ако това не се ограничава от технологично-експлоата-

ционни, конструктивни или естетически изисквания.

Таблица 4

(7) За подови плочи, стълбищни рамена, площадки и др.п., които не са свързани
със съседни елементи, трябва да се прави допълнителна проверка за трептене, като до-
пълнителното провисване от кратковременно действащ съсредоточен товар от 1 kN
при най-неблагоприятната схема на натоварване не трябва да е по-голямо от 0,7 mm.

(8) Граничните допустими провисвания на конструкции, които имат специални
технологично-експлоатационни изисквания (например при автоматизирани техноло-
гични линии с електронни устройства, които не понасят големи трептения, и др.п.)
или други специални изисквания, се предписват в заданието за проектиране.

Чл.24.(1) При изчисляване на бетонни и стоманобетонни елементи за носе-
ща способност от действието на натискова надлъжна сила трябва да се взема
предвид случайният ексцентрицитет еа:

1. от фактори, които не са взети под внимание в изчислението, като слу-
чайният ексцентрицитет еа се приема не по-малък от 1/600 от дължи-
ната на елемента или от разстоянието между неговите сечения, закре-
пени срещу разместване, и не по-малък от 1/30 от височината на се-
чението на елемента;

Гранични допустими 

провисвания

1. Подкранови греди:

а) при ръчни кранове l/500 

б) при електрически кранове l/600

2. Елементи на подови конструкции с гладки тавани и на покривни

    конструкции (освен посочените в поз.4) при отвори:

а) l < 6 m l/200

б) 6 m < l < 7,5 m 3 сm

в) l > 7,5 m l/250

3. Елементи на подови конструкции с ребрести тавани и на 

    стълбища при отвори:

а) l < 5 m l/200

б) 5 m <  l < 10 m 2,5 сm

в) l > 10 m l/400

4. Покривни елементи за производствени селскостопански 

    сгради при отвори:

а) l < 6 m l/150

б) 6 m < l < 10 m 4 сm

в) l > 10 m l/250

5. Окачени стенни панели (при изчисляване извън равнината им)

    при отвори:

а) l < 6 m l/200

б) 6 m < l < 7,5 m 3 сm

в) l > 7,5 m l/250

Конструктивни елементи
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2. за конструкции от сглобяеми елементи или от монолитни и сглобяеми

елементи се взема предвид освен случайния ексцентрицитет по т.1 и

случайният ексцентрицитет от възможно взаимно разместване на еле-

ментите, зависещо от вида на конструкциите, начина на монтажа и др.п.

(2) При изчисляване на стенните елементи на едропанелни сгради, на сгра-

ди с монолитни стенни и сглобяеми подови елементи и на други подобни сгради

се приема случаен ексцентрицитет еа = 2 cm.

(3) За елементите на статически неопределими конструкции ексцентриците-

тът еа на надлъжната сила N спрямо центъра на тежестта на приведеното сечение

се приема равен на ексцентрицитета, получен от статическото изчисляване на

конструкцията, но не по-малък от случайния ексцентрицитет еа.

(4) За елементите на статически определими конструкции ексцентрицитетът

еа на надлъжната сила N спрямо центъра на тежестта на приведеното сечение се

приема като сума от ексцентрицитета, получен от статическото изчисляване на

конструкцията, и случайния ексцентрицитет еа.

Чл.25. Разстоянията между температурно-съсъхвателните фуги са дадени в

чл.150 и се доказват с изчисления в случаите, посочени в него.

Раздел II

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ 

НА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИ КОНСТРУКЦИИ

Чл.26.(1) Предварителните напрежения σσsp и σσ'sp в напрягащите армировки

S и S' се приемат заедно с допустимите отклонения р на предварителното напре-

жение съгласно следните гранични условия:
σσsp + p ≤≤ Rs, ser (1а)

σσsp - p ≥≥  0,3.Rs, ser (1б).

(2) При механичен начин на напрягане на армировката се приема р = 0,05 σσsp, а

при електротермичен и електротермомеханичен начин р се определя по формулата

р = 30 +    360   

l 
(2),

където р е в МРа;

l - дължината на напрягания прът (разстоянието между крайните

ръбове на опорите) в m.

(3) При автоматизирано напрягане на армировката числото 360 във формула

(2) се заменя с 90.

Чл.27.(1) Напреженията σσcon1 и σσ'con1 в напрягащите армировки S и S', кон-

тролирани при завършване на напрягането върху опори (преди полагането на бе-

тона), се приемат равни на σσsp и σσ'sp (чл.26), като от тях се извадят загубите от де-

формация на закотвящите устройства и триенето на армировката в отклоняващи-

те приспособления (чл.28).

(2) Напреженията σσcon2 и σσ'con2 в напрягащите армировки S и S', контроли-

рани в мястото на прилагането на напрягащото усилие, при напрягане на арми-

ровката след втвърдяването на бетона, се определят от условието за осигуряване

в изчисляваното сечение на напрежения σσsp и σσ'sp по формулите:
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((33))

(4),

(3) Във формула (3) и (4) σσsp и σσ'sp се определят без вземане предвид на загубите на
предварително напрежение. Тук αα= Es/Еb , ри eop се определят по формула (8) и (9) на чл.31
при напрежения σσsp и σσ'sp, като се вземат предвид първите загуби на предварително нап-
режение, а ysp и y'sp са същите, както в чл.31.

Чл.28.(1) При изчисляването на предварително напрегнати елементи се вземат пред-
вид загубите на предварително напрежение в армировката.

(2) При напрягане на армировката върху опори трябва да се вземат предвид:
1. първи загуби - от деформации на закотвящите устройства, от триене на арми-

ровката в отклоняващите приспособления, от релаксация на напреженията в
армировката, от температурна разлика, от деформация на кофражните форми
(при напрягане на армировката върху силови форми), от бързо протичащо пъл-
зене на бетона;

2. втори загуби - от съсъхване и пълзене на бетона.
(3) При напрягане на армировката след втвърдяване на бетона трябва да се вземат

предвид:
1. първи загуби - от деформации на закотвящите устройства, от триене на армировката по

стените на каналите или по повърхността на бетона на конструкциите;
2. втори загуби - от релаксация на напреженията в армировката, от съсъхване и

пълзене на бетона, от смачкване на бетона под навивките на армировката, от
деформация във фугите между блоковете (за конструкции от блокове).

(4) Загубите на предварителното напрежение в армировките S и S' се определят по
табл.5, като сумата на загубите при проектиране на конструкциите се приема не по-малка
от 100 МРа.

Чл.29. При определяне загубите на предварително напрежение от съсъхване и пълзе-
не на бетона, по поз. 8 и 9 от табл.5, се вземат предвид следните указания:

1. при предварително известен срок за натоварване на конструкцията загубите се
умножават с коефициента ϕϕl , определен по формулата

(5),

където t е времето (в денонощия), което се отчита за определяне на загу-

бите от пълзене в деня на напрягането на бетона, а за загубите

от съсъхването - от деня на бетониране на конструкцията;

2. за конструкции, предназначени за експлоатация при влажност на въз-

духа под 40 %, загубите се увеличават с 25 %;

3. за определяне на загубите се допуска да се използват по-точни мето-

ди, разгледани и приети по установен ред, ако са известни видът на

цимента, съставът на бетона, условията на изготвяне и експлоатация

на конструкцията и др.
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Чл.30.(1) Предварителното напрежение в армировката се взема в изчисления-

та с коефициент на точност на напрягане γγ  sp, който се определя по формулата

(6)

(2) Във формула (6) знакът “плюс” се приема при неблагоприятно влияние

на предварителното напрягане (т.е. при даден стадий на работа на конструкцията

или в разглеждания участък на елемента предварителното напрягане намалява

носещата способност, допринася за образуване на пукнатини и т.н.), а знакът “ми-

нус” - при благоприятно влияние на предварителното напрягане.

(3) При механичен начин на напрягане на армировката се приема 
∆∆γγsp = 0,1, а при електротермичен и електротермомеханичен начин на напрягане
∆∆γγsp се определя по формулата

(7),

където р и σσsp се приемат съгласно чл.26, а np е броят на прътите на

напрягащата армировка в сечението на елемента.
(4) При определяне на загубите на предварителното напрежение в армиров-

ката и при изчисляване за отваряне на пукнатини и за деформации се допуска да
се приема ∆∆γγsp = 0.

Чл.31.(1) Напреженията в бетона и в армировката, както и усилието от предва-
рителното напрягане на бетона, се определят с вземане предвид на следните указания:

1. напреженията в сечения, нормални към надлъжната ос на елемента,
се определят както за еластично тяло;

2. в изчисленията се използва приведено сечение, което включва сече-
нието на бетона с вземане предвид отслабването му с канали, жлебо-
ве и други такива и сечението на цялата надлъжна (напрягана и обик-
новена) армировка, умножено с отношението αα на модулите на елас-
тичност на армировката и на бетона;

3. ако има части на бетонното сечение, изпълнени от бетони с различни
класове или видове, същите се привеждат към един клас или вид, чрез
отношението на модулите на еластичност на бетона.

(2) Усилието Р от предварителното напрягане и неговият ексцентрицитет еор спря-
мо центъра на тежестта на приведеното сечение (фиг.1) се определят по формулите

(8),

(9),

където σσs и σσ's са съответно напреженията в обикновената армировка S

и S', предизвикани от съсъхване и пълзене на бетона;

ysp, y'sp, ys и y 's - разстоянията от центъра на тежестта на приведеното

сечение до приложните точки на равнодействащите

усилия съответно в напрягащата и обикновената арми-

ровка S и S' (фиг.1).
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Фиг. 1 Схема на усилията в армировката на предварително 

напрегнат стоманобетонен елемент

(3) При криволинейна напрягаща армировка напреженията σσsp и σσ'sp се ум-

ножават съответно с cosθθ и cosθθ  ', където θθ и θθ  ' са ъглите на наклона на оста на

армировката към надлъжната ос на елемента в разглежданото сечение.

(4) Напреженията σσsp и σσ'sp се приемат, както следва:

1. в стадия на предаване на предварителните напрежения на бетона - с

вземане предвид на първите загуби;

2. в стадия на експлоатация на елемента - с вземане предвид на всички загуби.

(5) Напреженията σσs и σσ's се приемат:

1. в стадия на предаване на предварителните напрежения на бетона -

равни на загубите на предварително напрежение от бързо протичащо

пълзене на бетона по поз.6 на табл.5;

2. в стадия на експлоатация на елемента - равни на сумата от загубите на

предварително напрежение от съсъхване и пълзене на бетона по поз.6, 8

и 9 на табл.5.
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Таблица 6

снопове, въжета пръти с периодичен профил

1. Канал:

- с метална повърхност 0.003 0.35 0.4

- с бетонна повърхност, образуван от

корав каналообразувател

0 0.55 0.65

- с бетонна повърхност, образуван с

гъвкав каналообразувател

0.0015 0.55 0.65

2. Бетонна повърхност 0 0.55 0.65

Коефициент за определяне на загубите от триене на 

армировката (поз.4 на табл.5) 

δ при армировка от:
Канал или повърхност

ω
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Таблица 7

Чл.32.(1) Напреженията σσbp на натиск в бетона в стадия на предварително-

то напрягане не трябва да превишават стойностите в табл.7, дадени в зависимост

от якостта на бетона при напрягането Rbp.

(2) За елементи, при които предаването на предварителните напрежения на

бетона става постепенно, при наличие на стоманени опорни детайли и на напреч-

на армировка във вид на заварени мрежи или спирали с коефициент на армиране
µµγγ ≥≥ 0,5 % (чл.192), на дължина, не по-малка от дължината lр на зоната на преда-

ване на предварителните напрежения (чл.58), се допуска σσbp = Rbp.

(3) Напрежението σσ  bp се определя за крайния натиснат ръб на бетонното се-

чение, като се вземат предвид загубите на предварително напрежение по поз.1 до

6 от табл.5 и коефициент на точност на напрягане на армировката γγsp= 1.

Чл.33. За предварително напрегнати конструкции, за които в процеса на ек-

сплоатацията им се предвижда регулиране на предварителните напрежения в бе-

тона (например при реактори, резервоари, телевизионни кули), се прилага напря-

гаща армировка без сцепление с бетона. В тези случаи се предвиждат ефективни

мероприятия за защита на армировката от корозия. Предварително напрегнатите

конструкции без сцепление на напрягащата армировка с бетона се причисляват

към I категория по пукнатиноустойчивост.

Напрегнато състояние Начин на  

на елемента напрягане на

армировката при центрично при нецентрично 

предварително напрягане предварително напрягане

1. Напреженията нама-  

ляват или не се изменят 

при действието на 

външните товари

2. Напреженията се 

увеличават при 

действието на 

външните товари

върху опори 0,65 Rbp 0,70 Rbp

0,65 Rbp0,60 Rbpвърху бетон

Напрежения σbp на натиск в бетона в стадия на 

на предварителните напрежения, не по-големи от:

върху опори

върху бетон

0,85 Rbp

0,70 Rbp

0,95 Rbp

0,85 Rbp
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Част втора

МАТЕРИАЛИ

Глава трета

БЕТОН

Раздел I

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл.34. За бетонните и стоманобетонните конструкции се употребяват бето-

ни съгласно действащите БДС 7268 и БДС 4747, както следва:

1. обикновен бетон - с плътност от 2500 до 2200 kg/m3;

2. олекотен бетон - с плътна или порьозна структура и плътност от 2200

до 1800 kg/m3;

3. лек бетон - с плътна или порьозна структура и плътност от 1800 до 600 kg/m3;

4. клетъчен бетон - втвърден автоклавно (автоклавен бетон) с плътност

от 1200 до 600 kg/m3 и втвърден при естествени атмосферни условия

(неавтоклавен бетон) с плътност от 1200 до 700 kg/m3.

Чл.35.(1) Основни показатели на бетона, които се предписват при проекти-

ране на бетонни и стоманобетонни конструкции, в зависимост от предназначени-

ето им и условията на работа, са:

1. клас по якост на натиск В (предписва се във всички случаи);

2. клас по якост на осов опън Вt (предписва се в случаите, когато класът

по якост на осов опън е взет предвид в изчисленията и трябва да се

контролира);

3. клас по мразоустойчивост F (предписва се предимно за конструкции

от групи III и IV по действащия БДС 7268);

4. клас по водонепропускливост W (предписва се за конструкции, при

които се изисква водонепропускливост);

5. клас по плътност D (предписва се за конструкции, при които се изис-

кват топлоизолационни качества).

(2) Класовете на циментно-пясъчните и циментните разтвори по якост на на-

тиск и якост на осов опън се приравняват към съответните класове на бетона.

Чл.36. Предписват се следните класове на бетона:

1. клас по якост на натиск:

а) за обикновен бетон (с плътна структура и с плътни добавъчни ма-

териали) - В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45;

В50; В55; В60;

б) за олекотен, лек и клетъчен бетон - по табл.8.
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Таблица 8

2. клас по якост на осов опън за обикновен, лек и олекотен бетон с плът-

на структура и с плътни леки и с леки или смес от плътни и леки до-

бавъчни материали: Вt0,8; Вt1,2; Вt1,6; Вt2,0; Вt2,4; Вt2,8; Вt3,2;

3. клас по мразоустойчивост:

а) за обикновен бетон с плътна структура и плътни добавъчни мате-

риали - F50; F75; F100; F150; F200;

б) за лек и олекотен бетон с плътна структура и с леки добавъчни (по-

рьозни) материали или смес от леки и плътни добавъчни материа-

ли - F25; F35; F50; F75; F100; F150; F200;

в) за клетъчен бетон и бетон с порьозна структура - F15; F25; F35; F50; F75; F100;

4. клас по водонепропускливост за обикновен, лек и олекотен бетон с

плътна структура и с плътни и с леки или смес от плътни и леки до-

бавъчни материали - W0,2; W0,4; W0,6; W0,8; W1,0;

5. клас по плътност:

а) за лек и олекотен бетон с плътна структура и с леки добавъчни ма-

териали - D600; D700; D800; D900; D1000; D1100; D1200; D1300;

D1400; D1500; D1600; D1700; D1800; D1900; D2000;

б) за лек бетон с порьозна структура - D600; D700; D800; D900;

D1000; D1100; D1200; D1300; D1400;;

в) за клетъчен бетон - D600; D700; D800; D900; D1000; D1100; D1200.

Клас по плътност

1. Олекотен и лек бетон с плътна структура 

      и с леки (порьозни) или със смес от леки 

      и плътни добавъчни материали:

D 600 и D 700

D 800 и D 900

D 1000 и D 1100

D 1200 и D 1300

D 1400 и D 1500

D 1600 и D 1700

D 1800 и D 1900

D 2000, D 2100 и D 2200

2. Лек бетон с порьозна структура:

D 600 и D 700

от D 800 до D 1300

D 1400

3. Клетъчен бетон: автоклавен неавтоклавен

D 600 В2; В2,5; -

D 700 В2; В2,5; В3,5; В2; В2,5;

D 800 В2,5; В3,5; В5; В2; В2,5; В3,5;

D 900 В3,5; В5; В7,5; В3,5; В5;

D 1000 В5; В7,5; В10; В5; В7,5;

D 1100 В7,5; В10; В12,5; В15; В7,5; В10;

D 1200 В10; В12,5; В15 В10; В12,5

В2,5; В3,5; В5;

В2,5; В3,5; В5; В7,5;

В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5;

Клас по якост на натиск

В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35;

В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40;

В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15

В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30;

В3,5; В5; В7,5

В20; В25; В30; В35; В40

В2,5; В3,5; В5;

В2,5; В3,5; В5; В7,5
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Чл.37.(1) Класът по якост на натиск и класът по якост на осов опън се пред-

писва за възраст на бетона, съобразена с възможните реални срокове на натовар-

ване на конструкциите с проектните натоварвания, с начина на изграждане и с ус-

ловията на втвърдяване на бетона.

(2) Когато няма данни за сроковете на натоварване, за начина на изграждане

и за условията на втвърдяване на бетона, класът на бетона по якост на натиск и

якост на осов опън се предписва за 28-дневна възраст.

Чл.38.(1) За стоманобетонни конструкции не се допуска прилагането на:

1. (Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.) обикновен бе-

тон с проектен клас по якост на натиск, по-нисък от:

а) В 12,5 - ако армировката е от клас А-II;

б) В 15 - ако армировката е от класове А-III или Т-III;

в) В 20 - ако армировката е от класове Т-IV или А-IV;

2. лек и олекотен бетон с проектен клас по якост на натиск, по-нисък от:

а) В3,5 - за еднослойни конструкции;

б) В2,5 - за двуслойни конструкции.

(2) Класът на бетона по якост на натиск за стоманобетонни елементи от

обикновен, лек и олекотен бетон, подложени на многократно повтарящи се нато-

варвания или за стоманобетонни колони и прътови елементи, подложени на на-

тиск, се приема не по-нисък от В15.

Чл.39.(1) За предварително напрегнати елементи класът на бетона по якост

на натиск не трябва да е по-нисък от посочения в табл.9.

Таблица 9

(2) Якостта на бетона при напрягането Rbp (чл.32) не трябва да е по-малка от

70 % от класа на бетона.

(3) За конструкции, които се изчисляват за многократно повтарящо се нато-

варване, посоченият в табл.9 минимален клас на бетона се увеличава с 5 МРа при

употреба на високоякостна армировка.

Чл.40. Класът на циментно-пясъчния или циментния разтвор, който се използва

за защита от корозия и за сцепление между бетона и предварително напрегнатата ар-

мировка, намираща се в канали, фуги, жлебове и на повърхността на конструкцията,

не трябва да е по-нисък от В12,5, а за инжектиране на каналите - не по-нисък от В25.

Чл.41. Класът на бетона или на разтвора за замонолитване на съединенията

на елементите за сглобяеми стоманобетонни конструкции се избира в зависимост

от вида на съединението, но не по-нисък от В10.

Вид и клас на напрягащата армировка Минимален клас на бетона

1. Високоякостна армировка:

а) клас В-II със закотвящи приспособления; В20

б) клас Вр-II без закотвящи приспособления:

диаметър на тела - 4 и 5 mm В20

                               6 mm и повече В30

в) клас В-7 В30

2. Горещовалцувана армировка от клас А-IV без 

закотвящи приспособления
В20
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Чл.42.(1) Класовете по мразоустойчивост и водонепропускливост се прие-

мат, както следва:

1. за конструкции на сгради и съоръжения (с изключение на външни

стени на отопляеми сгради) - не по-ниски от дадените в табл.10;

Таблица 10

2. за външни стени на отопляеми сгради - не по-ниски от дадените в табл.11,

а при наличие на паро- и хидроизолация (за обикновен, лек и олекотен бе-

тон) се приема следващият по-нисък клас от посочения в табл.11;

3. за конструкции на съоръжения за водоснабдяване и канализация - не

по-ниски от посочените в съответните нормативни актове.

(2) Климатичните фактори в табл.10 и 11 се приемат съгласно Климатичния

справочник на НРБ, том III, като от двата фактора за меродавен се взема изисква-

щият се по-висок клас по мразоустойчивост на бетона.

Чл.43. Бетонът за замонолитване на съединенията на сглобяеми елементи, който

по време на експлоатацията или монтажа може да е подложен на въздействието на от-

рицателна температура, трябва да е от класове по мразоустойчивост и водонепропуск-

ливост, не по-ниски от съответните класове на съединяваните елементи.

средна месечна среден брой             
минимална дни годишно  

температура за на преминава-                 
месец януари не на темпера-           

турата през 0 °С
1. Променливо замръзване 
и размръзване:
а) във водонапито състояние <-10 °С 101-125 200 150 100 0.4 0.2 -

-5 °С : -10 °С 76-100 150 100 75 0.2 - -
-2,5 °С : - 5 °С 50-75 100 75 50 - -

> - 2,5 °С под 50 75 50 35
х - - -

б) при водонасищане в отдел-           <-10 °С 101-125 100 75 50 0.2 - -
ни случаи (например надзем-         -5 °С : -10 °С 76-100 75 50 35

 х - - -
ни конструкции, подложени -2,5 °С : - 5 °С 50-75 50 35

 х
25

 х - - -
постоянно на атмосферни > - 2,5 °С под 50 35

 х
25

 х
15

 х х - - -
въздействия)
в) във въздушно сухо състоя-      <-10 °С 101-125 75 50 35

 х - - -
ние (например конструкции -5 °С : -10 °С 76-100 50 35

 х
25

 х - - -
на открито, но защитени от -2,5 °С : - 5 °С 50-75 35

 х
25

 х
15

 х х - - -
атмосферни въздействия) > - 2,5 °С под 50 25

 х
15

 х х - - - -
2. Въздействия на отрицател-        
ни температури в отделни 
случаи:
а) във водонаситено състоя-      <-10 °С 101-125 75 50 35

 х - - -
ние (например конструкции -5 °С : -10 °С 76-100 50 35

 х
25

 х - - -
в почва или под вода) -2,5 °С : - 5 °С 50-75 35

 х
25

 х - - - -
> - 2,5 °С под 50 25

 х
15

 х х - - - -
б) при въздушно сухо състоя-        <-10 °С 101-125 50 35

 х
25

 х - - -
ние (например конструкции -5 °С : -10 °С 76-100 35

 х
25

 х
15

 х х - - -
в отопляеми сгради в перио-       -2,5 °С : - 5 °С 50-75 25

 х
15

 х х - - - -
да на строителството и > - 2,5 °С под 50 15

 х х - - - - -
монтажа)

II III

Характеристика на режима

I II III I

х
 Не се изисква за обикновен бетон.

х
 
х
 Не се изисква за обикновен, лек и олекотен бетон.

при категория на сградата или съоръжението по 
нормите за натоварвания и въздействия

Експлоатационни условия Минимални проектни класове на бетона
Климатични фактори по мразоустойчивост F по водонепропускливост W
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Таблица 11

Раздел II

НОРМАТИВНИ И ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НА БЕТОНА

Чл.44.(1) За нормативни съпротивления на бетона се приемат: якостта на на-

тиск (призмената якост) Rbn и якостта на осов опън Rbtn (наричана по-нататък за

краткост “якост на на опън”), осигурени с вероятност 95 %.

(2) Нормативните съпротивления на бетона Rbn в зависимост от класа на бе-

тона по якост на натиск са дадени в табл.12.

(3) Ако якостта на опън не се контролира, нормативните съпротивления на бето-

на на опън Rbtn се приемат в зависимост от класа на бетона по якост на натиск от табл.12.

Таблица 12

(4) Ако якостта на опън на бетона се контролира, нормативните съпротивления

на бетона на опън Rbtn се приемат равни на класа на бетона по якост на осов опън.

Вид на 

съпротив-

лението B2 B2,5 B3,5 B5 B7,5 B10 B12,5 B15 B20 B25 B30 B35 B40 B45 B50 B55 B60

Натиск (приз-      обикновен – – – – 5,50 7,50 9,50 11,00 15,00 18,50 22,00 25,50 29,00 32,00 36,00 39,50 43,00

мена якост)           олекотен и лек – 1,90 2,70 3,50 5,50 7,50 9,50 11,00 15,00 18,50 22,00 25,50 29,00 – – – –

Rbn и Rb,ser клетъчен 1,90 2,40 3,30 4,60 6,90 9,00 10,50 11,50 – – – – – – – – –

Осов  опън обикновен – – – – 0,70 0,85 1,00 1,15 1,40 1,60 1,80 1,95 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50

Rbtn и Rbt,ser олекотен и лек с 

естест вен пясък
х

лек с перлитов 

пясък 
х

олекотен и лек с 

други леки пясъци
х

клетъчен 0,26 0,31 0,41 0,55 0,63 0,89 1,00 1,05 – – – – – – – – –

1,65 1,80

0,940,85

1,10 1,20 1,35 1,50 –

– – – – – – – – –

– – – –0,29 0,39 0,55 0,70 0,85 1,00

– –

–

–

0,720,600,470,330,25

2,10

х  
За олекотен и лек бетон с порьозна структура стойностите на Rbtn и Rbt,ser се умножават с коефициент 0,7

0,70 0,85 1,00 1,15 – –1,40 1,60 1,80

Вид на бетона

Нормативни съпротивления Rbn и Rbtn в МРа и изчислителни съпротивления за гранични 

състояния от втора група Rb,ser и Rbt,ser в МРа при клас на бетона по якост на натиск

0,29 0,39 0,55 1,95

Относителна влажност на средна месечна среден брой 
вътрешния въздух в минимална годишно на 

помещенията ϕint в % температура за преминаване на 
месец януари температурата 

през 0 °С
<-10 °С 101-125 75 50 35 100 75 50

-5 °С ÷ -10 °С 76-100 50 35 25 75 50 -
-2,5 °С ÷ - 5 °С 50-75 35 25 15

 х 50 - -
> - 2,5 °С под 50 25 15

х - - - -
<-10 °С 101-125 50 35 25 50 - -

-5 °С ÷ -10 °С 76-100 35 25 15
 х - - -

-2,5 °С ÷ - 5 °С 50-75 25 15
 х - - - -

> - 2,5 °С под 50 15
 х - - - - -

<-10 °С 101-125 35 25 15
 х - - -

-5 °С ÷ -10 °С 76-100 25 15
 х - - - -

-2,5 °С ÷ - 5 °С 50-75 15
 х - - - - -

> - 2,5 °С под 50 - - - - - -

за категория на сградата по нормите 

Минимални проектни класове на бетона по мразо-      

ϕint  > 75

60 < ϕint  <  75

ϕint  <  60

х
 Не се изисква за леки и олекотени бетони.

за натоварвания и въздействия

от обикновен бетон

Експлоатационни условия

Характеристика на режима Климатични фактори

устойчивост F за външни стени на отопляемите 

тъчен бетон и лек бетон 
с порьозна структура

от лек, олекотен и кле-

II IIII II III I3.Б
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Чл.45.(1) Изчислителните съпротивления на бетона за гранични състояния

от първа група Rb и Rbt и от втора група Rb,ser и Rbt,ser се получават от норматив-

ните съпротивления, разделени със съответните коефициенти за сигурност на бе-

тона при натиск γγbc и при опън - γγbt от табл.13.

Таблица 13

(2) Изчислителните съпротивления на бетона Rb и Rbt, Rb,ser и Rbt,ser, в зави-

симост от класовете на бетона по якост на натиск и якост на опън, са дадени в

табл.14 и 15 за гранични състояния от първа група и в табл.12 - за гранични със-

тояния от втора група.

Таблица 14

Таблица 15

Вид на

съпротив-        

лението Bt0,8 Bt1,2 Bt1,6 Bt2,0 Bt2,4 Bt2,8 Bt3,2

Oбикновен, 

олекотен и лек
1,55 1,85 2,15 2,45Осов опън 0,62 0,93 1,25

Вид на бетона

Изчислителни съпротивления на осов опън Rbt в МPа за гранични 

състояния от първа група  при клас на бетона по якост на натиск

Вид на 

съпротив-

лението B2 B2,5 B3,5 B5 B7,5 B10 B12,5 B15 B20 B25 B30 B35 B40 B45 B50 B55 B60

Натиск (приз-      обикновен – – – – 4,50 6,00 7,50 9,50 11,50 14,50 17,00 19,50 22,00 25,00 27,50 30,00 33,00

мена якост)           олекотен и лек – 1,50 2,10 2,80 4,50 6,50 7,50 8,50 11,50 14,50 17,00 19,50 22,00 – – – –

Rbn и Rb,ser клетъчен 1,30 1,60 2,20 3,10 4,60 6,50 7,00 7,70 – – – – – – – – –

Осов  опън обикновен – – – – 0,48 0,57 0,66 0,75 0,90 1,05 1,20 1,30 1,40 1,45 1,55 1,60 1,65

Rbtn и Rbt,ser олекотен и лек с 

естест вен пясък
х

лек с перлитов 

пясък 
х

олекотен и лек с 

други леки пясъци
х

клетъчен 0,12 0,14 0,18 0,24 0,28 0,39 0,44 0,46 – – – – – – – – –

0,57 1,401,301,201,05

Вид на бетона

Изчислителни съпротивления за гранични състояния от втора група Rb и Rbt 

в МРа при клас на бетона по якост на натиск

0,480,370,260,20 0,900,750,66

– –

– –

х  
За олекотен и лек бетон с порьозна структура стойностите на Rbt се умножават с коефициент 0,7

0,20 0,26 0,37 0,48 0,57 0,66–

––

–

0,480,410,310,220,17

– –

– – – – –

1,10 1,20

0,63

1,00 – –

– – –0,56

0,74 0,80 0,90

от втора група

на натиск на опън

Обикновен, олекотен и лек 1,3 1,5 1,3 1

Клетъчен 1,5 2,3 - 1

Коефициенти за сигурност на бетона при натиск γbc  и при опън γbt 

от първа група

γbt при предписан клас на 

за изчисляване на конструкциите по гранични състояния

γbc γbc и γbtбетона по якост

Вид на бетона
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Чл.46.(1) Изчислителните съпротивления на бетона за гранични състояния

от първа група Rb и Rbt се умножават с коефициентите за условия на работа на бе-

тона γγbi от табл.16, 17 и 18.

Таблица 16

Таблица 17

0-0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

с естествена влажност 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1

водонаситен 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 1

с естествена влажност 0,6 0,7 0,8 0,85 0,9 0,95 1

водонаситен 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1

асиметрия на цикъла ρρb = σσb,min / σσb,max*

един цикъл на изменение на натоварването, определени съгласно изискванията на чл.110.

кратно повтарящо се натоварване γb1 при коефициент на Вид на 

бетона
Влажност на бетона

*σb,min и σb,max са съответно най-малкото и най-голямото напрежение в бетона в границите на 

Обикновен

Олекотен  и 

лек

Коефициент за условия на работа на бетона при много-

условно отчитат се при

 означение определяне на

1. Многократно повтарящо се натоварване γb1 вж. табл.17 Rb и Rbt и Rb,ser и Rbt,ser 

2. Продължителност на натоварването: γb2 Rb и Rbt

2.1. Когато се вземат постоянните, продължителните и кратковре-

    менните натоварвания с изключение на натоварванията, чиято 

    обща продължителност е малка (например натоварвания от крано-

    ве, транспортни средства, вятър или възникващи при изготвянето, 

    транспортирането и изграждането и др.), а също и когато се 

    особените натоварвания, предизвикани от деформации на пропа-

    дащи, набъбващи и др.п. почви

а) за обикновен бетон, олекотен и лек бетон с леки добавъчни 

    материали

б) за клетъчен бетон, лек и олекотен бетон с порьозна структура 0,85

2.2. Когато в разглежданото съчетание се вземат кратковременни на-

    товарвания, чиято продължи-телност е малка, или особени нато-

    варвания*, които не са посочени в поз.2.1, за вс. видове бетони

3. Бетониране във вертикално положение при височина на бетонния γb3 Rb

   пласт над 1,5 m:

а) с обикновен бетон, олекотен и лек бетон с леки добавъчни 

    материали

б) с клетъчен бетон, лек и олекотен бетон с порьозна структура 0,8

4. Влияние на двуосното сложно напрегнато състояние γb4 вж. чл.123 Rbt,ser

    “натиск-опън” върху якостта на бетона

5. Бетониране на монолитни стоманобетонни колони с размери, γb5 0,85 Rb

    по-малки от 25/25 сm

6. Многократно замръзване и размръзване γb6 вж. табл.18 Rb и Rbt

7. В стадия на предварителното напрягане на бетона: γb7 Rb

7.1. с армировка от телове и въжета:

    а) за лек и олекотен бетон с леки добавъчни материали 1,25

    б) за останалите видове бетон 1,1

7.2. с армировка от пръти:

    а) за лек и олекотен бетон с леки добавъчни материали 1,35

    б) за останалите видове бетон 1,2

8. Бетонни конструкции γb8 0,9 Rb и Rbt

9. Замонолитващ пласт между сглобяеми елементи с дебелина, 

    по-малка от 1/5 от най-малкия размер на сеченията на елементите 

    и по-малка от 10 сm

нията на съответните нормативни актове (например при сеизмични натоварвания), се приема γb2 = 1,00.

Коефициенти за условия на работа на бетона γbi

1

1,1

0,85

γb9 1,15 Rb 

стойност

* Ако особените натоварвания се вземат с допълнителен коефициент за условия на  работа съгласно предписа

Фактори, които налагат въвеждането на коефициент за условия на 

работа на бетона
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Таблица 18

(2) Изчислителните съпротивления на бетона за гранични състояния от вто-

ра група Rb,ser и Rbt,ser се вземат в изчисленията с коефициент за условия на рабо-

та на бетона γγbi = 1,0 с изключение на посочените случаи в чл.122÷124.

(3) За конструкции, подложени на многократно повтарящи се натоварвания, ко-

ефициентът γγb1 се прилага при изчисляване на умора и за образуване на пукнатини.

(4) Коефициентите за условия на работа на бетона се прилагат независимо

един от друг, но тяхното произведение не трябва да е по-малко от 0,45.

Чл.47.(1) Началният модул на еластичност на бетона Еb при натиск и при

опън се приема по табл.19.

Таблица 19

B2 B2,5 B3,5 B5 B7,5 B10 B12,5 B15 B20 B25 B30 B35 B40 B45 B50 B55 B60

а) естествено втвърден – – – – 20,00 22,00 23,50 25,00 27,50 30,00 31,50 33,00 35,00 36,50 37,50 38,50 39,50

б) подложен на топлинна обработка      

   при атмосферно налягане 

в) подложен на автоклавна обработка – – – – 12,00 13,50 16,00 17,00 20,00 22,50 24,50 26,00 27,00 28,00 29,00 29,50 30,00

D600 – 2,00 2,50 3,00 - – – – – – – – – – – – –

D800 – 3,50 4,00 4,50 5,00 – – – – – – – – – – – –

D1000 – 4,50 5,00 5,80 6,50 7,40 7,80 – – – – – – – – – –

D1200 – 5,50 6,20 7,10 8,20 9,00 9,40 10,00 – – – – – – – – –

D1400 – 6,50 7,30 8,40 9,50 10,50 11,20 12,00 13,00 14,00 15,00 – – – – – –

D1600 – – 8,50 9,50 11,00 12,00 12,60 13,30 15,00 16,00 17,00 18,00 – – – – –

D1800 – – – 11,00 13,00 14,00 14,80 15,60 17,00 18,50 20,00 21,50 22,50 – – – –

D2000 – – – – – 16,00 17,00 18,00 19,50 21,00 22,50 24,00 25,00 – – – –

D2200 – – – – – 18,00 19,20 20,40 22,00 23,50 25,00 26,50 27,50 – – – –

D600 1,80 2,10 – – – – – – – – – – – – – – –

D 700 2,20 2,50 2,90 – – – – – – – – – – – – – –

D800 – 2,90 3,40 4,00 – – – – – – – – – – – – –

D 900 – – 3,80 4,50 5,50 – – – – – – – – – – – –

D1000 – – – 5,00 6,00 7,00 – – – – – – – – – – –

D 1100 – – – – 6,80 7,90 8,30 8,60 – – – – – – – – –

D1200 – – – – – 8,40 8,80 9,30 – – – – – – – – –

D 700 1,80 2,00 – – – – – – – – – – – – – – –

D800 2,00 2,30 2,70 – – – – – – – – – – – – – –

D 900 – – 3,00 3,60 – – – – – – – – – – – – –

D1000 – – – 4,00 4,80 – – – – – – – – – – – –

D 1100 – – – – 5,40 6,30 – – – – – – – – – – –

D1200 – – – – – 6,70 7,00 – – – – – – – – – –

Вид на бетона

Начални модули на еластичност на бетона Еb.10
-3

 в МРа при натиск и опън, 

при клас на бетона по якост на натиск

27,50 28,50 30,0018,50 20,00 21,50 22,50 36,00– – – – 32,00 33,00 34,00 35,0025,00

4. Клетъчен бетон неавто-клавен при клас по плътност:

1. Обикновен:

2. Лек и олекотен бетон с плътна и порьозна структура при клас по плътност:

3. Клетъчен бетон автоклавен при клас по плътност:

средна месечна среден брой дни за обикновен за олекотен и 

минимална годишно на бетон лек бетон с леки 

температура за преминаване на добавъчни 

месец януари температурата материали

през 0 °С

Многократно редуващо се замръзва- <- 10 °С 101-125 0,85 0,90

не и размръзване във водонаситено -5 °С до - 10 °С 76-100 0,90 1,00

състояние - 2,5 °С до - 5 °С 50-75 0,95 1,00

>- 2,5 °С под 50 1,00 1,00

Многократно редуващо се замръзва- независимо от независимо от 

не и размръзване с водонасищане в температурата броя дни

отделни случаи

Климатични фактори

Условия на експлоатация на 

конструкциите

1,00 1,00

Коефициент за условия на 

работа на бетона при 

многократно редуващо се 

замръзване и размръзване γb6
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(2) За бетони, подложени на многократно замръзване и размръзване, стой-

ностите на Еb от табл.19 се умножават с коефициент за условия на работа γγ  b6,

който се взема от табл.18.

(3) Допуска се приемането и на други стойности за Еb, ако са доказани и съг-

ласувани по установения ред.

Чл.48.(1) Коефициентът на линейна температурна деформация на бетона αbt

при изменение на температурата от минус 40 °С до плюс 50 °С, в зависимост от

вида на бетона, се приема, както следва:

1. за обикновен бетон и за лек и олекотен бетон с леки едри добавъчни

материали и обикновен пясък - 1.10-5 °С-1;

2. за лек бетон с лек едър добавъчен материал и лек пясък - 0,7.10-5 °С -1;

3. за клетъчен бетон и за лек и олекотен бетон с порьозна структура -

0,8.10-5 °С -1.

(2) Допуска се приемането и на други стойности за ααbt, ако са доказани и

съгласувани по установения ред.

Чл.49. Началният коефициент на напречна деформация на бетона ν (коефи-

циент на Поасон) се приема равен на 0,2 за всички видове бетон, а модулът на

хлъзгане на бетона G - равен на 0,4 от съответната стойност на Еb.

Глава четвърта

АРМИРОВКА

Раздел I

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл.50.(1) За стоманобетонни конструкции се използват армировъчни стомани,

които отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи.

(2) Използват се следните видове армировъчни стомани:

1. горещовалцувани:

а) гладка - клас А-I;

б) (Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.) с периоди-

чен профил - класове А-II, А-III, Т-III, Т-IV и А-IV.

2. студенообработени:

а) студеноизтеглен гладък тел - клас В-I;

б) студеноизтеглен тел с периодичен профил - клас Вр-I;

в) студеновалцувана - клас Вв-I;

г) студеноприщипната - клас Вd-I;

3. високоякостни:

а) гладък тел - клас В-II;

б) тел с периодичен профил - клас Вр-II;

в) въжета от 7 тела - клас В-7.

(3) За вбетонирани стоманени части за съединения се използва въглеродна

стомана Ст3 в съответствие с изискванията на приложение №1.

(4) Допуска се използването на други видове и класове стомани, ако прило-

жението им е съгласувано по установения ред.
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Чл.51.(1) За обикновена армировка в стоманобетонните конструкции се из-
ползва предимно:

1. (Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.) горещовал-
цувана стомана - класове А-III, Т-III и Т-IV;

2. студеноизтеглен тел с периодичен профил клас Вр-I - за заварени мре-
жи и скелети;

3. студеноизтеглен гладък тел клас В-I - за заварени мрежи и скелети;
4. студеновалцувана стомана клас Вв-I.

(2) Употребяват се и:
1. горещовалцувана стомана от класове А-I и А-II и студеноприщипната

стомана клас Вd-I - за напречна армировка на линейни елементи, за
конструктивна и монтажна армировка, а също така и за надлъжна но-
сеща армировка, ако използването на обикновената армировка по ал.1
не е целесъобразно или не се допуска съгласно изискванията на дру-
ги нормативни актове;

2. студеноизтеглен тел от класове В-I и Вр-I - за връзвани стремена на
греди с височина до 400 mm или на колони;

3. горещовалцувана стомана клас А-IV - само за надлъжна носеща арми-
ровка на връзвани скелети и мрежи.

(3) В конструкции, натоварвани от налягане на газове, течности и насипни
материали, се употребява предимно горещовалцувана стомана от класове А-I и А-
II, като се допуска употребата и на:

1. (Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.) горещовал-
цувана стомана класове А-III, Т-III и Т-IV;

2. студеноизтеглен тел с периодичен профил клас Вр-I;
3. студеноизтеглен гладък тел клас В-I;
4. студеновалцувана стомана клас Вв-I.

Чл.52. За предварително напрягане на стоманобетонни елементи се използ-
ват предимно високоякостни телове от класове В-II и Вр-II и въжета от клас В-7.
Допуска се и употребата на горещовалцувана армировка клас А-IV предимно за
конструкции, които се намират под въздействие на агресивна среда.

Чл.53. За монтажни куки на бетонните и стоманобетонните елементи за
сглобяеми конструкции се използва горещовалцувана армировъчна стомана от
марки ВСт3сп и ВСт3пс от клас А-I и от марка 10ГТ от клас А-II.

Раздел II

НОРМАТИВНИ И ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НА АРМИРОВКАТА

Чл.54.(1) За нормативни съпротивления на армировката се приемат:

1. за горещовалцуваната, студеновалцуваната, студеноприщипнатата и висо-

коякостната стомана - нормираната в стандартизационните документи бра-

кувачна граница на провлачане (физическа или условна при относително

остатъчно удължение 0,2 %);

2. за студеноизтеглените телове от класове В-I и Вр-I - напрежение, по-

лучено от 75 % от стандартното бракувачно разрушаващо усилие, раз-

делено на номиналната площ на напречното сечение на теловете.

(2) Нормативните съпротивления на армировката се осигуряват с вероятност 95 %.
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(3) Нормативните съпротивления за различните класове стомани са съглас-

но табл.20.

Таблица 20

(Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.)

Чл.55.(1) Изчислителните съпротивления на армировката на опън Rs за гра-

нични състояния от първа и втора група се определят по формулата

(10),

където γγs е коефициент за сигурност на армировката.

(2) При изчисляване на конструкциите за гранични състояния от първа гру-

па коефициентът за сигурност на армировката γγs се приема по табл.21, а изчисли-

телните съпротивления - по табл.22.

R Rs sn s= / γ

Клас на стоманата Диаметър в mm

Нормативни съпротивления на опън Rsn и 

изчислителни съпротивления на опън за гранични 

състояния от втора група Rs, ser в МРа

А-I 6-40 235

А-II 10-40 295

А-III 10-40 410

Т-III 10-32 420

Т-IV 10-32 500

А-IV 12-32 590

Вр-I 3-5 405

В-I 3-5 405

6 395

Вв-I 6-12 450

Вd-I 6-14 345

3 1520

4 1440

5 1360

6 1280

7 1200

8 1120

3 1440

4 1360

5 1280

6 1200

7 1120

8 1040

6 1450

9 1370

12 1335

15 1295

В-7

В-II

Вр-II
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Таблица 21

(Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.)

Таблица 22

(Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.)

напречна (стремена 

и огънати пръти), Rsw

А-I 225 180 225

А-II 280 225 280

А-III 375 300* 375

Т-III 375 300* 375

Т-IV 430 345 400

А-IV 510 405 400

Вр-I 3-5 365 260; 290** 365

В-I 3-6 315 230; 190** 315

Вв-I 6-12       285*** 230 285

Вd-I 6-14 225 180 225

3 1240 990 400

4 1180 940 400

5 1110 890 400

6 1050 835 400

7 980 785 400

8 915 730 400

3 1215 970 400

4 1145 915 400

5 1045 835 400

6 980 785 400

7 915 730 400

8 850 680 400

6 1210 965 400

9 1145 915 400

12 1110 890 400

15 1080 865 400

Диаметър в mm
Клас на 

стоманата

Изчислителни съпротивления на армировката 

опън

надлъжна, Rs

натиск, Rsc

за гранични състояния от първа група в МРа

независимо от 

диаметъра

* В заварени скелети със стремена от стомана клас А-III и Т-III, диаметърът на които е           

** Във връзвани скелети

*** Rs = 315 МРа при използване в заварени мрежи

В-II

Вр-II

В-7

по-малък от 1/3 от диаметъра на надлъжните пръти - Rsw = 270 МРа

Клас на Коефициент за сигурност на армировката γs  при  изчисляване 

стоманата на конструкциите за гранични състояния от първа група

А-I, А-II 1,05

А-III, Т-III 1,10

Т-IV, А-IV 1,15

Вр-I 1,10

В-I 1,27

Вв-I 1,58

Вd-I 1,55

В-II, Вр-II, В-7 1,20



(3) При изчисляване на конструкциите за гранични състояния от втора гру-

па коефициентът за сигурност се приема γγs = 1, а изчислителните съпротивления

на опън - равни на нормативните съпротивления от табл.20.

Чл.56.(1) Изчислителните съпротивления на армировката на натиск Rsс при

изчисляване на конструкции за гранични състояния от първа група при наличие на

сцепление между армировката и бетона се приемат равни на съответните изчисли-

телни съпротивления на армировката на опън Rs, но не по-големи от:

1. за конструкции от обикновен, олекотен и лек бетон - 400 МРа;

2. за конструкции от клетъчен бетон - 360 МРа.

(2) Изчислителните съпротивления на армировката на натиск Rsс са дадени

в табл.22.

(3) При спазване на съответните конструктивни изисквания на чл.179 за кон-

струкции от обикновен, олекотен и лек бетон се приемат следните изчислителни

съпротивления за натиск Rsс:

1. (Нова, Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.) за клас

Т-IV - 430 МРа;

2. (Досегашна т.1) за клас А-IV - 450 МРа;

3. (Досегашна т.2) за класове В-II, Вр-II и В-7 - 500 МРа.

(4) При липса на сцепление между армировката и бетона изчислителните

съпротивления на армировката на натиск се приемат Rsс = 0.

(5) (Нова, Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.) При изчис-

ляване на стоманобетонните конструкции на якост и устойчивост с отчитане на

усилията от сеизмично въздействие изчислителното съпротивление на армиров-

ката на натиск Rsc се приема не по-голямо от 500 МРа.

Чл.57.(1) Изчислителните съпротивления на армировката Rs, Rsс и Rsw за

гранични състояния от първа група се умножават със съответни коефициенти за

условия на работа γγsi от табл.23, с които се отчита неравномерното разпределение

на напреженията в сечението, опасността от разрушаване от умора, условията за

закотвяне, ниската якост на окръжаващия бетон, както и работата на армировката

при напрежения над границата на провлачане, изменението на свойствата на сто-

маните при изработването на армировката и др.п. Изчислителните съпротивления

на опън на напречната армировка (стремена и огънати пръти) Rsw са дадени в

табл.23 с отчетени коефициенти γγs1 и γγs2.

(2) Коефициентът на асиметрия на цикъла ρρ  s е отношението между ρρsmin и ρρsmax,

съответно най-малкото и най-голямото напрежение в армировката в границите на един

цикъл на изменение на натоварването, определени съгласно изискванията на чл.110.

При изчисляване на елементи от обикновен бетон без предварително напря-

гане, подложени на огъване, за надлъжната армировка се приемат следните кое-

фициенти ρρ  s:
1. при 0 ≤≤ Mmin / Mmax ≤≤ 0,20 ρρ  s = 0,30;

2. при 0,20 ≤≤ Mmin / Mmax ≤≤ 0,75 ρρ  s = 0,15+ 0,8Mmin / Mmax;

3. при Mmin / Mmax > 0,75  ρρ  s = Mmin / Mmax;

където Мmin и Мmах са съответно най-малкият и най-големият огъващ мо-

мент за разглежданото сечение на елемента в грани-

ците на цикличното изменение на натоварването.
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Таблица 23

(Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.)

условно 

означение

1. Работа на армировката за всички 

    действието на напречни сили класове

2. Наличие на заварени съединения на А-III                 

    армировката при действие на Т-III                

    напречни сили Т-IV

Вр-I

В-I

Вв-I

3. Многократно повтарящо се надлъжна и всички 

    натоварване напречна класове

4. Наличие на заварени съединения А-I                

   при многократно повтарящо се А-II

   натоварване А-III

Т-III

Т-IV

5. Зона за предаване на напреженията надлъжна незави- lx : lp , lx : lаn               

    от напрягащата армировка без напрягаща;      симо от lx е разстоянието от 

    закотвящи приспособления и зона надлъжна класа началото на зоната 

    за закотвяне на обикновената обикновена за предаване на нап- 

    армировка реженията до раз-

глежданото сечение;   

lр, lаn - дължината на   

зоната за предаване 

на напреженията и  

зоната за закотвяне 

на армировката       

(чл.58 и чл.191)

6. Работа на армировката при напре- надлъжна А-IV              

    жения, по-високи от условната опъната В-II            

    граница на провлачане Вр-II

В-7

7. Елементи от бетон с леки добавъчни А-I               

    материали от клас В7,5 и по-нисък В-I                 

Вр-I

8. Елементи от клетъчен бетон от надлъжна        независимо 190 + 40В ≤ 1         

     клас В7,5 и по-нисък натисната        от класа Rsc    

напречна

     25В ≤ 1           

Rsw        

(В - клас по 

якост на натиск)

9. Защитно покритие на армировката надлъжна независимо 

    в елементи от клетъчен бетон натисната от класа

по табл.24

надлъжна и 

напречна

γs9 по табл.26

γs8

напречна γs7 0,8

по чл.72

по табл.25

Фактори, които налагат въвеждането на 

коефициент за условия на работа на 

армировката

Вид на 

армировката

Клас на 

стоманата

напречна

напречна

γs6

γs4

γs5

γs3

Коефициент за условия на 

γs2 0,9

работа на армировката γsi

стойност

γs1 0,8 3.Б
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(3) При армировка със заварени съединения двата коефициента γγs3 от табл.24

и γγs4 - от табл.25 се вземат едновременно.

(4) Стойностите на γγs4 от табл.25 се отнасят за пръти с диаметър до 20 mm.

За пръти с диаметър от 22 до 32 mm коефициентите от табл.25 се намаляват с 5

%, а за пръти с диаметър 36 и 40 mm - с 10 %.

(5) За междинни стойности на ρρs в табл.24 и 25 коефициентите γγs3 и γγs4 се оп-

ределят чрез линейна интерполация; за ρρs < 0 стойностите на коефициента γγs4 се

приемат както за ρρs = 0.

(6) Коефициентът γγs5, освен при изчислителните съпротивления Rs, се взема

и при предварителното напрежение на армировката σσ  sp.

Таблица 24

(Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.)

Таблица 25

0 0,2 0,4 0,7 0,8 0,9

I - Челно електро-съпротивително А-I 0,65 0,7 0,75 0,9 1 1

     (тип 3 от приложение №2 А-II 0,6 0,65 0,7 0,8 0,9 1

А-III 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,9

II - Точково електросъпротивително на 

     пресичащи се пръти; ванно - ръчно 

     или полуавтоматично; с накладки; А-II 0,35 0,4 0,45 0,65 0,75 0,9

     челно-прът към планка (типове 

     1,6,7,11, 12 и 15 от приложение №2 

     и типове 1 и 3-от приложение №3)

1

Група заварени съединения

Коефициент за условия на работа на заварена 

армировка γs4 при многократно повтарящо се 

натоварване с коефициент на асиметрия на цикъла ρs

А-III 0,35 0,4

Клас на 

стоманата

А-I 0,4 0,45

0,45 0,6 0,7 0,85

0,5 0,7 0,85

-1 -0,2 0 0,2 0,4 0,7 0,8 0,9

А-I 0,41 0,63 0,70 0,77 0,90 1,00 1,00 1,00

А-II 0,50 0,60 0,65 0,70 0,80 0,95 1,00 1,00

А-III 0,40 0,47 0,52 0,57 0,65 0,80 0,90 1,00

Т-IV 0,23 0,34 0,39 0,46 0,55 0,79 0,93 1,00

В-II - - - - - 0,77 0,97 0,91

Вр-II - - - - - 0,67 0,82 1,00

В-7

диаметър

6 и 9 mm

12 и 15 mm - - - - - 0,68 0,84

-

Клас на 

стоманата

Коефициент за условия на работа на армировката γs3 при многократно 

повтарящо се натоварване с коефициент на асиметрия на цикъла ρs

0,77 0,92 1,00- - - -
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Таблица 26

Таблица 27

Чл.58.(1) Дължината на зоната за предаване на напреженията lp за напряга-

ща армировка без закотвящи приспособления се определя по формулата

(11),

в която ωωр и λλр се приемат по табл.27.

(2) Стойностите на Rbp при необходимост се умножават със съответните ко-

ефициенти за условия на работа на бетона от табл.16.

(3) Стойността на σσsp във формула (11) се приема равна на:

1. при изчисляване на елементите за носеща способност - по-голямата от

стойностите Rs и σσsp;

2. при изчисляване на елементите за пукнатиноустойчивост - стойността на
σσsp, като се взема предвид първата група загуби по поз.1÷5 от табл.5.

1p

bp

spp

p d
R

l 





++== λλ

σσωω

ωр λр

1. Прътова, клас А-IV независимо от d 0,25 10

2. Високоякостни телове, 3 1,4 60

    клас Вр-II 4 1,4 50

5 1,4 40

3. Армировъчни въжета, 6 1,4 40

    клас В-7 9 1,25 30

12 1,1 25

15 1 25

Вид и клас на армировката Диаметър в mm

Коефициенти за определяне на дължината на 

зоната за предаване на напреженията при напря-

гаща армировка без закотвящи приспособления

гладка с периодичен профил

1. Циментно-полистиролно, латексово-минерално 1 1

2. Циментно-битумно (студено) при диаметър на армировката:

d > 6 mm 0,7 1

d < 6 mm 0,7 0,7

3. Битумно-силикатно (горещо) 0,7 0,7

4. Битумно-глинесто 0,5 0,7

5. Шистобитумно, циментно 0,5 0,5

 на армировката γs9

Коефициент за условия на работа

Защитно покритие на армировката

3.Б
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(4) При мигновено предаване на предварителните напрежения на бетона

стойностите на ωωр и λр за армировка от клас А-IV се умножават с 1,25, като освен

това се приема lр ≥≥ 15d. При диаметър на прътите, по-голям от 18 mm, не се до-

пуска мигновено предаване на предварителните напрежения.

(5) За елементи от лек и олекотен бетон от класове В7,5-В12,5 стойностите

на ωωр и lр oт табл.27 се умножават с 1,4, а за останалите класове - с 1,2.

(6) При мигновено предаване на предварителните напрежения на бетона от ар-

мировка от телове и въжета (с изключение на теловете от клас Вр-II с вътрешни за-

котвящи приспособления по дължината на закотвянето) началото на зоната за преда-

ване на напреженията се приема на разстояние 0,25 lр от челото на елемента.

Чл.59. Модулът на еластичност на армировката Еs се приема по табл.28.

Таблица 28

(Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.)

Клас на стоманата Модул на еластичност Еs в МРа

А-I, А-II, А-III, Т-III, Т-IV, А-IV, В-II, Вр-II 200 000

В-I, Вd-I, В-7 190 000

Вр-I, Вв-I 180 000
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ЧАСТ ТРЕТА

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ 

КОНСТРУКЦИИ ЗА ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

ДЯЛ ПЪРВИ

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ 

КОНСТРУКЦИИ ЗА ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ОТ ПЪРВА ГРУПА

Глава пета

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА 

НОСЕЩА СПОСОБНОСТ

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.60.(1) Изчисляването за носеща способност на елементите на бетонни кон-

струкции се извършва за сечения, нормални спрямо надлъжната ос на елементите.

В зависимост от условията на работа елементите се изчисляват, като се взема или без

да се взема под внимание съпротивлението на бетона в опънната зона.

(2) Съпротивлението на бетона в опънната зона не се взема под внимание

при изчисляване на елементи, подложени на нецентричен натиск, като се приема,

че граничното състояние се достига с разрушаване на натиснатия бетон (посоче-

ни в чл.10, ал.1). Съпротивлението на бетона на натиск се приема условно като

напрежение, равно на Rb, равномерно разпределено в натисковата зона на сечени-

ето - условната натискова зона (фиг.2), наречена по-нататък за краткост “натиско-

ва зона на бетона”.

 Фиг. 2 Схема на усилията и диаграма на  напреженията в нормално сечение

спрямо надлъжната ос на бетонен елемент, подложен на нецентричен натиск,

без да се взема предвид съпротивлението на бетона в опънатата зона

3.Б

4

35

Строителна библиотека - Том 3 Конструкции на сгради и съоръжения

Норми за проектиране 

на бетонни и стоманобетонни конструкции



(3) Съпротивлението на бетона в опънната зона се взема под внимание при

изчисляване на елементи (посочени в чл.10, ал.2), както и на елементи, подложе-

ни на огъване или на нецентричен натиск, в които не се допускат пукнатини при

експлоатационни условия (елементи, подложени на воден натиск, корнизи, пара-

пети и др.). При това се приема, че граничното състояние се достига с разруша-

ване на бетона в опънната зона (с появата на пукнатини). Граничните усилия се

определят, като се изхожда от следните предпоставки (фиг.3):

Фиг. 3 Схема на усилията и диаграма на напреженията в нормално сечение

спрямо надлъжната ос на бетонен елемент, подложен на огъване или на

нецентричен натиск, като се взема предвид съпротивлението на 

бетона в опънатата зона

1. сеченията се запазват равнинни и след деформацията на елемента;

2. най-голямото относително удължение на крайното опънато влакно на

бетона е равно на 2Rbt/Eb

3. напреженията в натисковата зона на бетона се определят, като се вземат

под внимание еластичните (а в някои случаи - и нееластичните) дефор-

мации на бетона;

4. напреженията в опънната зона на бетона са равномерно разпределени

и равни на Rbt.

(4) При вероятност за образуване на наклонени пукнатини (например в еле-

менти с Т и двойно Т сечение под действието на напречни сили) бетонните еле-

менти се изчисляват, като се спазват условията (153) и (154), при което изчисли-

телните съпротивления Rb,ser и Rbt,ser на бетона за гранични състояния от втора

група се заменят съответно с изчислителните съпротивления Rb и Rbt на бетона за

гранични състояния от първа група.

(5) Бетонните елементи се изчисляват за местен натиск (смачкване) съглас-

но указанията на чл.101 и 102.
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Раздел II
ЕЛЕМЕНТИ, ПОДЛОЖЕНИ НА НЕЦЕНТРИЧЕН НАТИСК

Чл.61. При изчисляване на бетонни елементи, подложени на нецентричен
натиск, се взема предвид и случайният ексцентрицитет еа на надлъжната сила,
който се определя съгласно чл.24.

Чл.62.(1) При стройност на елементите lо/i>14 се взема под внимание влия-
нието на огъването им върху тяхната носеща способност както в равнината на ек-
сцентрицитета на надлъжната сила, така и в перпендикулярната на нея равнина,
като ексцентрицитетът ео, определен съгласно чл.24, ал.3 и 4 се умножи с коефи-
циента ηη (чл.65). При изчисляването в равнината, перпендикулярна на надлъжна-
та сила, се приема ео = еа.

(2) Не се допуска прилагането на бетонни елементи, подложени на нецент-
ричен натиск (с изключение на споменатите в чл.10, ал.2), когато еоηη (превишава
следните стойности:

1. в зависимост от съчетанието на натоварванията:
а) при основно съчетание - 0,9 y;
б) при особено съчетание - 0,95 y;

2. в зависимост от вида и класа на бетона:
а) за обикновен, олекотен и лек бетон с клас, по-висок от В7,5 - (y-1);
б) за другите видове и класове на бетона - (y-2), където y в сm е разстояни-

ето от центъра на тежестта на сечението до най-силно натиснатия ръб.
Чл.63. Подложените на нецентричен натиск бетонни елементи се армират

конструктивно в случаите, посочени в чл.151.
Чл.64.(1) Бетонните елементи, подложени на нецентричен натиск (фиг.2), се

изчисляват при спазване на условието

(12),

където Аb е площта на натисковата зона, която се определя от условието цен-

търът на тежестта � да съвпада с приложната точка на равнодействащата на вън-

шните сили; за елементи с правоъгълно напречно сечение

(13).

(2) Подложените на нецентричен натиск бетонни елементи, в които не се допус-

ка образуването на пукнатини (фиг.3), се проверяват, като се взема под внимание съп-

ротивлението на бетона в опънната зона (чл.60) за спазване на условието

(14);

за елементи с правоъгълно сечение

(15).

1
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(3) Бетонните елементи, подложени на нецентричен натиск, посочени в

чл.10, ал.2, се изчисляват по условия (12) и (15).

(4) Във формулите от (12) до (15):
ηη е коефициент, който се определя по формула (19);
αα - коефициент, който се приема:

• за обикновен, олекотен и лек бетон - 1,00;

• за клетъчен бетон, автоклавен - 0,85;

• за клетъчен бетон, неавтоклавен - 0,75;

Wpl - съпротивителен момент на напречното сечение спрямо опънатия

ръб; определя се, като се вземат под внимание пластичните дефор-

мации на бетона в опънната зона и при предположение, че няма

надлъжна сила - по формулата

(16),

където Jb,0 е инерционният момент на площта на натисковата зона спря-
мо нулевата линия;

Sbt,о - статичният момент на площта на опънната зона спрямо нулева-
та линия;

r - разстоянието от центъра на тежестта на сечението до най-
отдалечената от опънатия ръб ядрова точка; определя се по
формулата

r = W/A (17),

като W е съпротивителният момент на сечението за опънатия ръб, опре-
делен както за еластично тяло.

Положението на нулевата линия се определя от зависимостта

(18),

където Sb,0 е статичният момент на площта на натисковата зона спрямо

нулевата линия;

Аbt - площта на опънната зона.

Чл.65. Коефициентът ηη, с който се взема под внимание влиянието на огъването

на елемента върху ексцентрицитета ео на надлъжната сила, се определя по формулата

(19),

където Ncr е условната критична сила; определя се по формулата

(20).

Във формула (20):
ϕϕ  l е коефициент, с който се взема под внимание влиянието на продължи-

телното действие на натоварването върху огъването на елемента в гра-

нично състояние
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(21),

където ββ е коефициент, който се приема по табл.29, в зависимост от ви-

да на бетона;

М1 - огъващ момент от постоянните, продължителните и кратков-

ременните натоварвания спрямо опънатия или най-слабо на-

тиснатия ръб на сечението;

М1l - огъващ момент от постоянните и продължителните натовар-

вания спрямо същия ръб;

l0 - приведена дължина на елемента, която се приема съгласно

табл.30;
δδe = ео/h , приема се не по-малко от δδemin;

(22),

където Rb е в МРа.

Таблица 29

Таблица 30

Приведена дължина l о  за 

бетонни елементи, подложе-      

ни на нецентричен натиск

1. Стени и колони, подпрени в горния и долния край:

    а) при стави на двата края независимо от  големината на H

        преместването на подпорите

    б) при запъване на един от краищата и възможно 

        преместване на подпорите:

- при сгради с един отвор 1,5H

- при сгради с повече отвори 1,25H

2. Свободно стоящи стени и колони 2H

H  е етажната височина на колоната или стената без дебелината на плочата 

Начин на закрепване на краищата на елементите

или височината на свободно стоящата конструкция

Коефициент β 
във формула (21)

1. Обикновен 1

2. С леки добавъчни материали:

    а) при изкуствени едри добавъчни материали - керамзит, шистопорит, аглопорит и 

        дребен добавъчен материал:

- обикновен 1

- лек 1,5

    б) при естествени едри добавъчни материали (туф, пемза и др.), независимо от вида 

         на дребния добавъчен материал

3. Клетъчен:

     а) автоклавен

     б) неавтоклавен 1,5

4. С порьозна структура (с изкуствени леки и едри добавъчни материали по поз.2а) 2

1,3

Бетон

2,5

b

o

mine R01,0
h

l
01,05,0 −−−−==δδ

1

l1
l

M

M
1

ββ++==ϕϕ
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Чл.66. Допуска се бетонни елементи с правоъгълно сечение, при които при-

ведената дължина l0 ≤≤ 20 h и ексцентрицитетът е0 = еа = h/30 (в съответствие с

чл.24), да се изчисляват при спазване на условието

(23),

където m е коефициент, който се приема:

• при h > 20 cm - 1,0;

• при h ≤≤ 20 cm - 0,9;
ϕϕ  b - коефициент, който се приема по табл.31.

Таблица 31

Чл.67.(1) Вертикални бетонни стени, подложени на вертикално натоварване

с двоен ексцентрицитет (кос нецентричен натиск - фиг.4), се изчисляват при спаз-

ване на условието

(24),

където N е носещата способност на стената, определена при положе-

ние, че резултантната N от натоварването действа само с

напречен ексцентрицитет еh;
ϕϕ  k - коефициент, който се определя по табл.32, в зависимост от

отношението на надлъжния ексцентрицитет еb към широчината

на стената b и отношението на широчината b към височината Н.

(2) N се изчислява в съответствие с чл.64 по формулата

(25),

а за елементи, в които не се допуска образуването на пукнатини

(26),
h8,0e6

75,1
bhR.N

o

2

bt −−
==

ηη
αα

(( ))ηηαα
ob e2hb.R.N −−==

NN k
ϕϕ≤≤

< 6 8 10 12 14 16 18 20

0 0,93 0,92 0,91 0,9 0,89 0,88 0,86 0,84

1 0,92 0,91 0,89 0,86 0,82 0,76 0,69 0,61

кратковременното натоварване. За междинни стойности на l o /h  и  N l /N  коефициентът

 ϕb се определя чрез линейно интерполиране.

  N 1                             

N

Коефициент ϕϕb  при  l o

                                  h

N 1  е надлъжната сила от действието на постоянното и продължителното натоварване

N - надлъжната сила от действието на постоянното, продължителното и 

ARmN bb
ϕϕ≤≤
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Фиг.4 Схема на вертикална бетонна стена, подложена на вертикално

натоварване с двоен ексцентрицитет

Таблица 32

0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

0,025 0,906 0,898 0,894 0,891 0,890 0,889 0,889 0,888 0,888 0,888

0,050 0,840 0,828 0,822 0,818 0,815 0,813 0,811 0,809 0,808 0,807

0,075 0,796 0,778 0,770 0,764 0,761 0,759 0,757 0,755 0,754 0,753

0,100 0,769 0,764 0,735 0,727 0,723 0,720 0,717 0,715 0,714 0,712

0,125 0,743 0,714 0,700 0,691 0,685 0,681 0,678 0,675 0,674 0,672

0,150 0,716 0,682 0,665 0,654 0,647 0,642 0,638 0,635 0,634 0,631

0,175 0,690 0,649 0,630 0,617 0,609 0,603 0,599 0,596 0,593 0,591

0,200 0,663 0,617 0,595 0,580 0,571 0,565 0,559 0,556 0,553 0,550

0,225 0,637 0,585 0,559 0,543 0,533 0,526 0,520 0,516 0,513 0,509

0,250 0,610 0,553 0,524 0,506 0,495 0,487 0,481 0,476 0,473 0,469

0,275 0,584 0,521 0,489 0,470 0,457 0,448 0,441 0,436 0,432 0,428

0,300 0,557 0,488 0,454 0,433 0,419 0,409 0,402 0,396 0,392 0,388

0,325 0,531 0,456 0,419 0,396 0,381 0,371 0,362 0,357 0,352 0,347

0,350 0,504 0,424 0,384 0,359 0,343 0,332 0,323 0,317 0,311 0,306

0,375 0,478 0,392 0,349 0,322 0,305 0,293 0,283 0,277 0,271 0,266

0,400 0,451 0,359 0,313 0,286 0,267 0,254 0,244 0,237 0,231 0,225

Коефициент ϕk при b/H
еb/b

За междинни стойности на еb/b и b/H коефициентът ϕк се определя чрез линейно 

интерполиране
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Раздел III

ЕЛЕМЕНТИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОГЪВАНЕ

Чл.68.(1) Бетонни елементи, подложени на огъване (чл.10, ал.2), се изчисля-

ват при спазване на условието

(27),

където αα е коефициент, който се приема в съответствие с указанията на

чл.64, ал.4;

Wpl - съпротивителен момент на сечението, определен по формула

(16); за елементи с правоъгълно сечение се приема

(28).

(2) Допуска се височината на монолитните бетонни фундаменти да се опре-

деля съгласно приложение №4.

Глава шеста

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА 

НОСЕЩА СПОСОБНОСТ НА НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ СПРЯМО

НАДЛЪЖНАТА ОС НА ЕЛЕМЕНТА

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.69. Граничните усилия от огъващ момент, напречна и нормална сила в сече-

ния, нормални спрямо надлъжната ос, се определят при следните предпоставки:

1. съпротивлението на бетона на опън се пренебрегва;

2. съпротивлението на бетона на натиск се приема като равномерно раз-

пределено напрежение в натисковата зона, равно на Rb;

3. деформациите (напреженията) в армировката се определят в зависи-

мост от височината на натисковата зона на бетона и с отчитане на де-

формациите (напреженията) от предварителното � напрягане (чл.89);

4. опънните напрежения в армировката се приемат не по-големи от из-

числителното съпротивление на опън Rs;

5. натисковите напрежения в армировката се приемат не по-големи от

изчислителното � съпротивление на натиск Rsc.

Чл.70. Сеченията, нормални спрямо надлъжната ос на елемента, в които вън-

шна сила действа в равнината по оста на симетрия и армировката е съсредоточена

непосредствено до перпендикулярните на тази равнина страни на сечението, се из-

числяват в зависимост от резултата от сравнението на относителната височина на

натисковата зона (определена от съответните условия за равновесие) и граничната

относителна височина на натисковата зона ξξR (определена съгласно чл.71).

5,3

bh
W

2

pl
==

plbtWRM αα≤≤
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Чл.71.(1) (Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.) Гранична-
та относителна височина на натисковата зона ξξR , при която напреженията в опън-
ната армировка достигат изчислителното съпротивление Rs (с отчитане на съот-
ветните коефициенти за условие на работа на армировката с изключение на кое-
фициента γγs6 от чл.72) едновременно с достигането на изчислителното съпротив-
ление Rb в натисковата зона на бетона, се определя по формулата

(29),

където ωω е характеристиката на натисковата зона на бетона, която се оп-

ределя по формулата

(30),

като αα1 е коефициент, който се приема:
- за обикновен бетон - 0,85;
- за лек, олекотен и клетъчен бетон - 0,80,

ако обикновените, леките и олекотените бетони са автоклавни,
съответната стойност на коефициента αα1 се намалява с 0,05;

Rb - в МРа;
σσSR - напрежение в армировката в МРа, което се приема за обикно-

вената армировка от клас
• А-I, А-II, А-III, Т-III, Т-IV, Вр-I, В-I, Вв-I и Вd-I - σσSR =RS;
• А-IV - σσSR =RS+400;
• за предварително напрегната армировка - σσSR =RS+400 - σσSR;

RS - изчислителното съпротивление на армировката на опън, което се
взема със съответните коефициенти за условие на работа γγsi с из-
ключение на γγs6 (чл.72);

σσsр- определя се при коефициент за точност на напрягането γγsp < 1,0;
σσsc,u - гранично напрежение в армировката в натисковата зона на

сечението; приема се σσsc,u = 400 МРа; при спазване на изиск-
ванията на чл.179 за конструкции от обикновен стоманобетон
и армировка от клас Т-IV σσsc,u = 430 МРа; при изчисляване на
елементи в стадия на предаване на предварителните напре-
жения на бетона σσsc,u се приема равно на 330 МРа.

(2) Стойностите на ξξR, определени по формула (29), за стоманобетонни еле-
менти от клетъчен бетон се приемат не по-големи от 0,6.

Чл.72.(1) При изчисляване за носеща способност на стоманобетонни еле-
менти с надлъжна армировка от армировъчна стомана клас А-IV, В-II, Вр-II, В-7,
когато е спазено условието ξξ < ξξR , изчислителното съпротивление на армировка-
та Rs се умножава с коефициент за условия на работа γγs6 (поз.6 от табл.23), който
се определя по формулата

(31),

където ηη1 е максималната стойност на коефициента γγs6, която се приема
за армировка от:
• клас А-IV - 1,20;
• клас В-II, Вр-II и В-7 - 1,15.
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(2) При случаите на центричен опън и нецентричен опън, когато надлъжна-

та сила е разположена между равнодействащите усилия в армировката, стойнос-

тите на γγs6 се приемат равни на ηη1.

(3) Ако в участъци на елемента, където действат огъващи моменти, по-голе-

ми от 0,9 Мmax (Мmax е максималният изчислителен момент), има снаждания на

армировката чрез заваряване, коефициентът γγs6 за армировката от клас А-IV се

приема не по-голям от 1,10.

(4) Коефициентът γγs6 не се взема под внимание за армировката на елементи:

1. изчислявани за многократно повтарящо се натоварване;

2. армирани с високоякостни телове, които са разположени плътно един до друг;

3. намиращи се в агресивна среда при експлоатацията им.

Чл.73. За предварително напрегната армировка, която има сцепление с бето-

на и се намира в натисковата зона от действието на външните сили или в стадий

на предаване на предварителните напрежения, изчислителното съпротивление

Rsc (в чл.74, чл.75, чл.76, чл.80 и чл.88) се замества с напрежението 

(σσsc,u - σσ'sp) в МРа, но не по-голямо от Rsc, където σσ'sp се определят при коефици-

ент γγsp > 1,00, σσsc,u - съгласно чл.71.

Раздел II

ЕЛЕМЕНТИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОГЪВАНЕ

Чл.74.(1) Елементи, подложени на огъване, с посочените в чл.70 и на фиг.5

сечения, при ξξ = x/ho ≤≤ ξξR се изчисляват, като се спазва условието

(32),

при което височината на натисковата зона х се определя от зависимостта

(33).

Фиг. 5 Схема на усилията и диаграма на напреженията в нормално сечение

спрямо надлъжната ос на стоманобетонен елемент, подложен на огъване, 

при изчисляване на носещата способност

bbsscss AR'ARAR ==−−

ssscbbb z'ARzARM ++≤≤

3.Б

4

44

Строителна библиотека - Том 3 Конструкции на сгради и съоръжения

СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ



(2) За елементи с обикновена двойна армировка се спазва и условието

(34),

където So e статичният момент на площта на сечението с височина ho

спрямо центъра на тежестта на опънната армировка.

(3) При х > ξξR ho изчислението се провежда съгласно указанията на чл.77, ал.2.

(4) Елементи с правоъгълно, Т и двойно Т напречно сечение и с армировка,

разположена в повече от два реда, се изчисляват, като се вземат под внимание

изискванията на чл.89 (изчисляват се като елементи с произволно напречно сече-

ние, подложени на външни сили в общо положение).

Чл.75.(1) Елементи с правоъгълно напречно сечение, подложени на огъване

(фиг.6), се изчисляват в съответствие с чл.74, като при ξξ = x/ho ≤≤  ξξR се спазва условието

(35),

при което височината х на натисковата зона се определя по формулата

(36).

Фиг. 6 Схема на правоъгълно сечение на стоманобетонен елемент,

подложен на огъване, при изчисляване за носеща способност

(2) За елементи с обикновена двойна армировка се спазва и условието

(37).
2

obbhR6,0M ≤≤

bxR'ARAR bsscss
==−−

(( )) (( ))'ah'ARx5,0hbxRM osscob
−−++−−≤≤

ob SR2,1M ≤≤
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Чл.76.(1) Елементи с Т сечение, с плоча в натисковата зона, се изчисляват

съгласно указанията на чл.74 в зависимост от положението на нулевата линия:

1. ако нулевата линия пресича пояса х ≤≤  h'f (фиг.7а), т.е. ако е спазено условието

(38),

изчисляването се извършва както за правоъгълно сечение с широчина b'f
съгласно указанията на чл.75;

2. ако нулевата линия пресича реброто - х > h'f (фиг.7б), т.е. ако условие
(38) не е спазено и ξξ ≤≤ ξξR, изчисляването се извършва при спазване на
условието

(39),

при което височината х на натисковата зона се определя по формулата

(40).

Фиг. 7 Схема на Т-сечение на стоманобетонен елемент, подложен 

на огъване, при изчисляване за носеща способност:

а) нулевата линия пресича плочата на сечението

б) нулевата линия пресича ребротоа на сечението

(2) При изчисляване на Т сечения плочата в натисковата зона от двете страни на
реброто се включва като съдействаща, ако h'f > 0,05 h. Широчината � от всяка стра-
на на реброто се приема не по-голяма от 1/6 от отвора на елемента и не по-голяма от:

1. при наличие на напречни ребра или h'f ≥≥ 0,1 h - 1/2 от светлото разс-
тояние между съседните надлъжни ребра;

2. при напречни ребра на разстояния, по-големи от разстоянието между
съседните надлъжни ребра или h'f < 0,1 h - 6 h'f;

3. за самостоятелни греди (плочогреди с конзолни плочи):
• при h'f ≥≥ 0,1 h - 6 h'f;
• при h'f < 0,1 h - h'f.

(( ))
ffbbsscss 'hb'bRbxR'ARAR −−++==−−

(( )) (( )) (( )) (( ))'ah'AR'h5,0h'h.b'bRx5,0hbxRM osscfoffbob
−−++−−−−++−−≤≤
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Чл.77.(1) При изчисляване за носеща способност на елементите, подложени на

огъване, се препоръчва да се спазва условието х ≤≤ ξξRhо. Когато по конструктивни съ-

ображения или от изчисляването за гранични състояния от втора група е приета по-

голяма опънна армировка, отколкото е необходимо за спазване на условието 

х ≤≤ ξξRhо, изчисляването се извършва по формулите за общия случай в чл.89.

(2) Ако височината на натисковата зона х, определена по формула (36) или

(40), е по-голяма от ξξRhо, допуска се изчисляването да се извършва при спазване

на условие (35) или (39), като височината на натисковата зона се определя съот-

ветно по формулите

(41),

(42),

където

(43),

като ξξ1= x1/ho (x1 = х, изчислено съответно по формула (36) или (40), като

Rs се взема със съответните коефициенти за условия на ра-

бота на армировката);
σσsр - определя се при коефициент γγsp >1,0.

(3) (Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.) За елементи от

бетон с клас В І В30 и с обикновена армировка от клас А-I, А-II, А-III, Т-III, Вр-

I, В-I, Вв-I и Вd-I, при х > ξξRhо, изчисляването може да се извърши при спазване

на условия (32), (35) и (39), като се приеме х = ξξRhо.

Чл.78. Елементи с пръстеновидно сечение, при отношение на вътрешния

към външния радиус r1/r2 ≥≥ 0,5 и с равномерно разпределена армировка по дъл-

жината на окръжността (при най-малко 6 надлъжни пръта), се изчисляват като

елементи, подложени на нецентричен натиск, в съответствие с указанията на

чл.82, като във формула (50) и (50а) нормалната сила се приема N = 0, а във фор-

мула (49) Neo се замества с огъващия момент М.
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Раздел III
ЕЛЕМЕНТИ, ПОДЛОЖЕНИ НА НЕЦЕНТРИЧЕН НАТИСК

Чл.79. При изчисляване на стоманобетонни елементи, подложени на нецен-
тричен натиск, се взема предвид случайният начален ексцентрицитет съгласно
чл.24, както и влиянието на огъването им върху тяхната носеща способност в съ-
ответствие с чл.85.

Чл.80. Елементи с правоъгълно сечение, за което са спазени изискванията
на чл.70, се изчисляват по следния начин:

1. при ξξ = x/ho≤≤ ξξR (фиг.8) от условието

(44),

като височината х на натисковата зона се определя по формулата

(45);

2. при ξξ = x/ho > ξξR - също, при спазване на условие (44), като в този случай:
а) (Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.) за елементи с

обикновена армировка от класове А-I, А-II, А-III, Т-III и Вр-I при бетон с
клас В І В30 височината х на натисковата зона се определя по формулата

(46),

където

(47);

б) за елементи от бетон с клас, по-висок от В30, както и за елементи
с армировка от клас, по-висок от А-III (обикновена и напрягаща)
височината х се определя по формула (76), (77) ил (78).

Фиг. 8 Схема на усилията и диаграма на напреженията в нормално сечение
спрямо надлъжната ос на стоманобетонен елемент, подложен на

нецентричен натиск, при изчисляване на носещата способност
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Чл.81. (Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.) Допуска се

колони с правоъгълно сечение при приведена дължина lo ≤≤  20 h и ексцентрици-

тет еo = еа = h/30 (в съответствие с чл.24), с надлъжна армировка от класове А-I,

А-II, А-III и Т-III, симетрично разположена в сечението, да се изчисляват при

спазване на условието

(48),

където m е коефициент, който се приема съгласно чл.66;
ϕϕ - коефициент, който се определя съгласно табл.33;

As,tot - площ на сечението на всички надлъжни армировъчни пръти.

Таблица 33

(( ))
tot,sscb ARARmN ++ϕϕ≤≤
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Чл.82.(1) Елементи с пръстеновидно сечение (фиг.9) при отношение на вът-

решния към външния радиус r1/r2 ≥≥ 0,5 и с равномерно разпределена армировка

по дължината на окръжността (при най-малко 6 надлъжни пръта) се изчисляват

при спазване на условието

(49),

където ξcir се определя по формулата

(50).

Фиг. 9 Схема на усилията в пръстеновидно сеччение, нормално на

надлъжната ос на стоманобетонен елемент, подложен на  

нецентричен натиск, при изчисляване за носеща способност

(2) Ако по формула (50) се получи ξξcir < 0,15 , в условие (49) за ξξcir се пос-

тавя изчисленото по формулата

(50а),

където ϕϕs и zs се определят по формула (51) и (52), приемайки ξξcir = 0,15.

(3) (Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.) Във формули

(49), (50) и (50а):

rm =(r1 + r2)/2

rs е радиусът на окръжността, която минава през центровете на тежест-

та на съответните надлъжни армировъчни пръти;
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As,tot - площта на сечението на цялата надлъжна армировка, равномерно
разпределена по дължината на окръжността;

ϕϕs - коефициент, който се определя по формулата

(51);

zs - разстоянието от равнодействащата на усилията в армировката, която се

намира в опънната зона, до центъра на тежестта на сечението и се опре-

деля по формулата

(52);

σσ  sp - определя се при γγsp > 1,0;
ωω  1 - коефициент; определя се по формулата

(53),

където ηηr е коефициент, който се приема за армировка от

• класове А-I, А-II, А-III, Т-III и Т-IV - 1,0;

• класове А-IV, В-II, Вр-II и В-7 - 1,1;

(54),

като δδ = 1,5 + 6 Rs . 10-4 и Rs е в МРа (55).
(4) Ако по формула (51) се получи ϕϕs ≤≤ 0, в условие (49) се поставя ϕϕs = 0 и

стойност на ξξcir , определена по формула (50) при ωω1= ωω2 = 0.
Чл.83.(1) Елементи с плътно сечение от обикновен бетон с напречна армиров-

ка от заварени мрежи, заварени пръстеновидни стремена или спираловидна арми-
ровка се изчисляват съгласно указанията на чл.80 и чл.89 за ядрото на сечението с
площ Aef, ограничена от осите на крайните пръти на напречната армировка. Във
формула (44), (45) и (46), (75) и (76) Rb се заменя с приведената призмена якост на
бетона Rb,red, а при елементите с надлъжна армировка от пръти с условна граница
на провлачане и с напречна армировка от заварени мрежи Rsс се заменя с Rsc,red.

(2) Стройността lo / ief на елементи с напречна армировка от заварени мрежи не
трябва да е по-голяма от 55, а от заварени пръстеновидни стремена или спирала - не
по-голяма от 35, където ief е инерционният радиус на ядрото на сечението.

(3) Стойностите на Rb,red се определят по следния начин:
1. при напречна армировка от заварени мрежи - по формулата

(56),

където Rs,xy е изчислителното съпротивление на армировката от заварени мрежи;

(57),

при което nx, Аsх, lx са съответно брой, площ на напречното сечение и дъл-
жина на прътите на мрежата в едното направление (считано
от осите на крайните пръти);

ny, Аsy, ly, - същото, в другото направление;
Аef - площ на бетонното сечение между осите на крайните пръти;

s - разстоянието между мрежите.
Площта на сечението на прътите от мрежата за единица дължина в едното и

другото направление не трябва да се различава повече от 1,5 пъти;
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ϕϕ е коефициент за ефективност на напречната армировка, който се

определя по формулата

(58),

като

(59)

Rs,xy , Rb - в МРа;

2. при спираловидна армировка или пръстеновидни заварени стремена -

по формулата

(60),

където Rs,cir е изчислителното съпротивление на спираловидната армиров-

ка или на армировката от заварени пръстеновидни стремена;
µµcir - коефициент на армиране; определя се по формулата

(61),

при което

Аs,cir е площта на сечението на спираловидната или пръстеновидната ар-

мировка;

s - ходът на спиралата или разстоянието между заварените

пръстеновидни стремена;

def - диаметърът на ядрото;

ео - ексцентрицитетът, с който се прилага нормалната сила спрямо

геометричния център на сечението (без да се взема под внима-

ние огъването на елемента).

(4) Изчислителното съпротивление Rsc,red на натиск на надлъжната високоя-

костна прътова армировка в елементи от обикновен бетон с напречна армировка

от заварени мрежи се определя по формулата

(62),

където 
(63),

3

s

1
10.R

Es5,8 ψψθθδδ ==

s

sc

s
1

2

sc

s
1

scred,sc R

1
R

R
1

1
R

R
1

RR ≤≤





 −−δδ++











−−



δδ++

==

s.d

A4

ef

cir,s

cir
==µµ







−−++==

ef

o
cir,scirbred,b

d

e5,7
1R2RR µµ

10R

R

b

xy,sxy

++
µµ

==ψψ

ψψ
ϕϕ

++
==

23,0

1

3.Б

4

52

Строителна библиотека - Том 3 Конструкции на сгради и съоръжения

СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ



(64),

като ηη е коефициент, който се приема в зависимост от класа на армиров-

ката; за клас А-IV ηη = 10;

As,tot - площта на цялата надлъжна високоякостна прътова армировка;

Aef - същото означение както във формула (57).

Стойностите на θθ се приемат не по.малки от 1,0 и не по-големи от 1,2 при

армировка от клас А-IV.

(5) Граничната стойност на относителната височина на натисковата зона ξR

се изчислява по формула (29), като:

1. характеристиката на натисковата зона на бетона се определя по формулата

(65),

където αα  1 е коефициент, който се приема съгласно указанията на чл.71;
δδ  2 - коефициент, който, в зависимост от вида на напречната ар-

мировка, се приема:

• δδ  2 = 10µµхy ≤≤ 0,15 - за армировка от мрежи;

• δδ  2 = 10µµcir ≤≤ 0,15 - за спираловидна и пръстеновидна ар-

мировка;

2. при надлъжна високоякостна прътова армировка σσsc,u се приема рав-

но на σσsc,u = (2 + 8,5ψψθθ) Еs.10-3, но не по-голямо от 900 МРа за арми-

ровъчна стомана клас А-IV.

(6) При изчисляването на елементи с напречна армировка от заварени мре-

жи, заварени пръстеновидни стремена или спираловидна армировка, при отчита-

не влиянието на огъването на елемента върху носещата му способност съгласно

изискванията на чл.85, условната критична сила Ncr, получена по формула (68),

се умножава с коефициент

(66).

При това J във формула (68) се определя за ядрото на сечението с площ Аеf

от формула (57), а δδе се приема -

(67),

където 

cef е височината или диаметърът на ядрото Rb в МРа.

(7) Напречната армировка от заварени мрежи, заварени пръстеновидни стре-

мена или спираловидна армировка се взема предвид в изчисленията при условие,

че носещата способност на елемента, определена съгласно указанията на този

член (като се въведе Аеf и Rb,red), е по-голяма от носещата му способност, опреде-

лена чрез цялото напречно сечение А и изчислителното съпротивление Rb, без да

се взема под внимание напречната армировка. Освен това за напречната армиров-

ка трябва да се спазват конструктивните изисквания на чл.181.
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Чл.84.(1) Елементи с напречна армировка от заварени мрежи, заварени пръс-
теновидни стремена или спирална армировка, подложени на нецентричен натиск,
се изчисляват освен за носеща способност съгласно чл.83 и за осигуряване на пук-
натиноустойчивостта на бетонното покритие. Изчисляването е съгласно чл.80 или
чл.89 за експлоатационните стойности на натоварването (γγf = 1,0), за цялата площ
на бетонното сечение, без да се отчита влиянието на напречната армировка, като се
използват изчислителните съпротивления Rb,ser и Rs,ser за гранични състояния от
втора група и изчислителните съпротивления на армировката на натиск се приемат
равни на Rs,ser, но не по-големи от 400 МРа.

(2) При определяне на ξξR във формула (29) и (30) се приема σσsc,u = 400 МРа
и ωω= αα1 - 0,006 Rb.

(3) При определяне на условната критична сила съгласно указанията на
чл.85 се приема δδе,min = 0,5 - 0,01 lo/c-0,008Rb,ser,

където с е височината или диаметърът на сечението.
Чл.85.(1) При изчисляване на елементите, подложени на нецентричен на-

тиск, се взема предвид влиянието на огъването им върху тяхната носеща способ-
ност, като конструкцията се изчислява по деформирана схема (чл.18).

(2) Допуска се елементите да се изчисляват по недеформирана схема при
стройност 14 < lo/l ≤≤ 105 (4 < lo/h ≤≤ 30 - за правоъгълно сечение), като при опреде-
лянето на носещата им способност по формула (44), (49) и (75) влиянието на огъ-
ването на елемента се взема предвид чрез умножаване на еo с коефициента ηη по
формула (19), в която условната критична сила се изчислява по формулата

(68),

където lo е приведената дължина на елемента - приема се съгласно ука-
занията на чл.86;

δδ  е - коефициент, приема се съгласно указанията на чл.65;
ϕϕ  l - коефициент, определя се по формула (21) за М1 и М1l спрямо

ос, успоредна на нулевата линия, минаваща през центъра на тежест-
та на най-силно опънатия армировъчен прът, а при изцяло натисна-
то сечение - през центъра на тежестта на най-слабо натиснатия ар-
мировъчен прът, съответно от пълното натоварване и от действието
на постоянните и продължително действащите натоварвания;

ϕϕ  р - коефициент, с който се взема под внимание влиянието на
предварителното напрягане върху коравината на елемента;
при създаване на равномерен натиск в сечението от напря-
гането на армировката ϕϕ  р се определя по формулата

(69),

където σσbp се определя при коефициент γγsp < 1,0;
Rb - приема се без отчитане на коефициентите за условия на

работа на бетона;
стойностите на eo/h във формула (69) се приемат не по-големи от 1,5;

αα = Es/Eb

(3) При изчисляване на елементите в равнина, перпендикулярна на равнина-
та на действие на огъващия момент, ексцентрицитетът на нормалната сила се
приема еo = еa (чл.24).
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Чл.86.(1) Приведената дължина lo на стоманобетонни елементи, подложени
на нецентричен натиск, се определя както за елементи на рамкова конструкция, ка-
то се взема под внимание нейното деформирано състояние при най-неблагоприят-
ното разположение на натоварването за изчислявания елемент и нееластичните де-
формации на материала, включително наличността на пукнатини.

(2) За елементи на най-често срещаните конструкции се допуска приведена-
та дължина lo да се приема:

1. за колони и стени (в напречно направление на стената) на многоетажни сгради
с не по-малко от два отвора и при корави свързвания на ригелите с колоните:
а) при сглобяеми подови конструкции lo = Н;
б) при монолитни подови конструкции lo = 0,7Н;
в) безгредови lo = Н, където Н е етажната височина, мерена между

центровете на рамковите възли;
2. за вертикални диафрагми на многоетажни сгради в надлъжно направление

на диафрагмата lo = 1,15Но, където Но е общата височина на диафрагмата;
3. за колони на едноетажни сгради при ставно свързване с покривната конструкция,

когато тя е корава в своята равнина, както и за колони на естакади - по табл.34;
4. за елементи на ферми и дъги - по табл.35.

Таблица 34

Н - пълна височина на колоната от горния край на фундамента до хоризонтална-
та конструкция в съответната равнина;

Н1 - височина на подкрановата част на колоната от горния край на фундамента
до долния край на подкрановата греда;

Н2 - височина на надкрановата част на колоната от отстъпа на колоната до хо-
ризонталната конструкция в съответната равнина

Когато има връзки до върха на колоните в сгради с мостови кранове, изчислител-
ната дължина на надкрановата част на колоната в равнината, минаваща през осите
на надлъжния ред колони, се приема равна на Н2.

на напреч-      
ната рамка 

или перпен-      
дикулярна 

към оста на със без
естакадата

подкранова (долна) прости 1,5Н1 0,8Н1 1,2Н1

част на колони при 
подкранови греди
надкранова (горна) прости 2Н2 1,5Н2 2Н2

част на колони при 
подкранови греди

подкранова (долна) едноотворни 1,5Н 0,8Н 1,2Н
част на колони 

при сгради
надкранова (горна) прости 2,5Н2 1,5Н2 2Н2

част на колони при 
подкранови греди

долна част на коло- едноотворни 1,5Н 0,8Н 1,2Н
ната при сгради

2,5 Н2 2 Н2 2,5Н2

едноотворни 1,5Н 0,8Н 1,2Н
многоотворни 1,2Н 0,8Н 1,2Н

прости 2 Н1 0,8 Н1 1,5 Н1

непрекъснати 1,5 Н1 0,8 Н1 Н1

ставно 2Н Н 2Н
кораво 1,5 Н 0,7Н 1,5Н

2. Сгради без 

мостови 

кранове

3. Открити кранови естакади 
при подкрановите греди

без нато-

варване от 

кранове

връзки в равнината 

горна част на колоната

Приведена дължина lo на колони           

стъпало-

видни 

колони

многоотворни 1,2Н 0,8Н 1,2Н

перпендикулярна на 

на едноетажни сгради при 
изчисляване в равнината

напречната рамка 
или успоредна на 
оста на естакадата

на надлъжния ред 
колони или закот-          

вящи подпори

Характеристика на сградите и колоните

непрекъснати 2Н2 1,5 Н2 1,5 Н2

при нато-      

варване       

от кранове

непрекъснати 1,2Н1 0,8Н1

многоотворни 1,2Н 0,8Н 1,2Н

4. Открити естакади под тръбопроводи  при                   
свързване на колоните с връхната  конструкция

0,8Н1

1. Сгради с 

мостови 

кранове

колони с постоянно напречно 
сечение при сгради

непрекъснати 2Н2 1,5Н2 1,5Н2
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Таблица 35

l - дължина на елемента между центровете на съседните възли, а за

горния пояс при изчисляване извън равнината - разстоянието между

точките на закрепването му;

L - дължина на дъгата по геометричната й ос; при изчисляване извън

равнината на дъгата - дължината между точките на закрепването й;

h1 - височина на сечението на горния пояс на фермата;

b1 - широчина на сечението на горния пояс на фермата;

b2 - широчина на сечението на стойката (диагонала) на фермата.

Раздел IV

ЕЛЕМЕНТИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ЦЕНТРИЧЕН ОПЪН

Чл.87. (Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996 г.; публ., БСА, бр.8 от 1996 г.) Стоманобетонни

елементи, подложени на центричен опън, се изчисляват при спазване на условието

(70),

където As,tot е площта на  сечението на цялата надлъжна армировка;

Rs - за линейни елементи с армировка от клас А-I, А-II, А-III

и Т-III се взема с коефициент за условия на работа γγst = 0,9.

tot,ss ARN ≤≤

Приведена дължина 

на елемента lo

Елементи на ферми:

1. горен пояс:

а) при изчисляване в равнината на фермата

  - при е o  < 1/8h 1 0,9 l

  - при е o  ≥≥  1/8h 1 0,8 l

б) при изчисляване извън равнината на 

фермата в участъка под горно осветление

  - при широчина на горното осветление 12 m и по-голяма 0,8 l

  - в останалите случаи 0,9 l

2. стойки и диагонали:

а) при изчисляване в равнината на фермата

б) при изчисляване извън равнината на фермата

  - при b 1  /b 2 <1,5; 0,9 l

  - при b 1  /b 2 ≥≥1,5; 0,8 l

Дъги:

а) при изчисляване в равнината на дъгата

  - триставна дъга 0,58L

  - двуставна дъга 0,54L

  - безставна (запъната) дъга 0,365L

б) при изчисляване извън равнината на дъгата

  - всички видове дъги L

Конструктивни елементи
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Раздел V

ЕЛЕМЕНТИ, ПОДЛОЖЕНИ НА НЕЦЕНТРИЧЕН ОПЪН

Чл.88.(1) (Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.) Елементи с

правоъгълно сечение, за което са спазени изискванията на чл.70, подложени на не-

центричен опън, се изчисляват в зависимост от положението на надлъжната сила:

1. ако надлъжната сила N е приложена между равнодействащите усилия

в армировките S и S' (фиг.10а) - при спазване на условията

(71),

(72),

където Rs се взема с коефициент за условия на работа γγst = 0,9 за линей-

ни елементи с армировка от клас А-I, А-II, А-III и Т-III;

2. ако надлъжната сила е приложена извън двете равнодействащи уси-

лия в армировките S и S' (фиг.10б) - при спазване на условието

(73),

като височината х на натисковата зона се определя по формулата

(74).

(2) Ако по формула (74) се получи x > ξξ  Rho, то в условието (73) се поставя

x = ξξ  Rho, където ξξ  R се определя съгласно чл.71.

Фиг. 10 Схема на усилията и диаграма на напреженията в нормално 

сечение спрямо надлъжната ос на стоманобетонен елемент, подложен 

на нецентричен опън, при изчисляване на носеща способност:

а) надлъжната сила N е приложена върху равнодействащите 

усилия в армировките S и S';

б) надлъжната сила N е приложена извън равнодействащите 

усилия в армировките S и S';

bxRN'ARAR bsscss ==−−−−

(( )) (( ))'ah'ARx5,0hbxRNe osscob
−−++−−≤≤

(( ))'ahAR'Ne oss
−−≤≤

(( ))'ah'ARNe oss −−≤≤
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Раздел VI

ЕЛЕМЕНТИ С ПРОИЗВОЛНО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ, 

ПОДЛОЖЕНИ НА ВЪНШНИ СИЛИ В ОБЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Чл.89.(1) Елементи с произволно напречно сечение, подложени на външни

сили в общо положение (фиг.11), се изчисляват при спазване на условието

(75),

като знакът “плюс” пред скобите е за огъване и за нецентричен натиск, а зна-

кът “минус” - за нецентричен опън.

Фиг. 11 Схема на усилията и диаграма на напреженията в нормално сечение

спрямо надлъжната ос на стоманобетонен елемент, подложен на външни сили

в общо положение, при изчисляване на носеща способност:

I-I - равнина, успоредна на равнината, в която действа огъващия момент, или

равнина, минаваща през приложните точки на надлъжната сила и

равнодействащите на вътрешните натискови и опънни усилия;

1  -  приложна точка на равнодействащата на усилията в натисковата

армировка и нанапреженията в натисковата зона на бетона;

2  -  приложна точка на равнодействащата на усилията в опънната армировка

Във формула (75)

M - при елементи, подложени на огъване, е проекцията на момента на

външните сили върху равнина, перпендикулярна на нулевата линия;

• при елементи, подложени на нецентричен натиск - моментът на

надлъжната сила N спрямо ос, минаваща успоредно на нулевата ли-

ния през центъра на тежестта на сечението на най-силно опънатия

или най-слабо натиснатия прът от надлъжната армировка;

• при елементи, подложени на нецентричен опън - моментът на надлъж-

ната сила N спрямо ос, минаваща успоредно на нулевата линия през

точката от натисковата зона, която е най-отдалечена от нулевата линия;

(( ))∑∑σσ−−±±≤≤
sisibb SSRM
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Sb - статичният момент на площта на натисковата зона спрямо съответна-
та от посочените по-горе оси (при елементи, подложени на огъване,
положението на тези оси се приема както при елементи, подложени
на нецентричен натиск);

Ssi - статичният момент на площта на напречното сечение на i-тия прът
от надлъжната армировка спрямо същата ос;

σσsi - напрежението в i-тия прът от надлъжната армировка. Индексът i
означава поредния номер на съответния армировъчен прът.

(2) Височината х на натисковата зона и напреженията σσsi се определят от
съвместното решаване на уравненията:

(76),

(77),

където в уравнение (76) знакът “минус” пред N се приема за елементи,
подложени на нецентричен натиск, а знакът “плюс” - за елемен-
ти, подложени на нецентричен опън. За еднозначно определяне
на положението на нулевата линия при косо огъване трябва да се
спазва и условието за успоредност в равнините на действие на
моментите на външните и вътрешните сили, а при кос нецентри-
чен натиск или опън - и условието, че приложните точки на вън-
шната надлъжна сила, на равнодействащата на усилията в натис-
ковата зона и в опънната армировка лежат на една права (фиг.11).

(3) Напрежението σσsi се взема в изчислителните формули със своя знак, по-
лучен от изчислението по формула (77), като при това:

1. във всички случаи Rsi ≥≥ σσsi ≥≥ - Rsci;
2. за предварително напрегнати елементи σσsi ≥≥ σσsci, където σσsci е напре-

жението в армировката, равно на предварителното напрежение σσ'sp,
намалено със стойността на σσsc,u (чл.71 и чл.83);

3. за армировка от клас А-IV, В-II, Вр-II, В-7, ако по формула (77) се по-
лучи σσsi >0,8 Rsi, напрежението σσsi се определя по формулата

(78).

Когато по формула (78) се получи σσsi > Rsi (при което в Rsi не е взет под вни-

мание коефициентът за условия на работа γγs6 ), необходимо е в условия (75) и (76)

за съответните армировъчни пръти да се приемат стойностите на Rsi, като се взе-

ме предвид коефициентът γγs6 по чл.72.

(4) Във формула (76), (77) и (78) са приети следните означения:

Аsi е площта на сечението на i-тия прът от надлъжната армировка;
σσ  sp,i - предварителното напрежение в i-тия прът от надлъжната арми-

ровка, определено при коефициент γγsp, който се приема в зависи-

мост от местоположението на пръта;
ξξ  i - относителната височина на натисковата зона на бетона ξξ  i = x/hoi,

si

Rieli

ieli

si R2,08,0 






ξξ−−ξξ
ξξ−−ξξ

++==σσ

spi

i

u,sc

si 1

1,1
1

σσ++




 −−

ξξ
ωω

ωω−−

σσ
==σσ

∑∑ ==±±σσ−− 0NASR sisibb
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където hoi е разстоянието от центъра на тежестта на сечението на
разглеждания i-ти прът до правата, минаваща успоредно на нулева-
та линия през точката в натисковата зона, която е най-отдалечена от
нулевата линия (фиг.11);

ω - характеристиката на натисковата зона на бетона, която се определя
по формула (30) или (65);

ξξ  Ri - относителната височина на натисковата зона, когато напреженията
в разглеждания прът станат равни на Rsi; определя се по формулата

(79);

ξξ  eli(еli - относителната височина на натисковата зона, когато напреженията

в разглеждания прът станат равни на 0,8 Rsi; определя се по формулата

(80);

при което във формула (79) и (80) Rsi и σσ  sр,i се вземат в МРа.

Глава седма

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА 

НОСЕЩА СПОСОБНОСТ НА СЕЧЕНИЯ, НАКЛОНЕНИ 

СПРЯМО НАДЛЪЖНАТА ОС НА ЕЛЕМЕНТА

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
(Изм. №2, ДВ, бр.17 от 1993г.; публ., БСА, бр.1 от 1993г.)

Чл.90.(1) Изчисляването на стоманобетонните елементи за носеща способ-

ност на сечения, наклонени спрямо надлъжната ос на елемента, се извършва:

1. за действие на напречна сила по наклонена ивица между наклонени

пукнатини (чл.91);

2. за действие на напречна сила по наклонена пукнатина (чл.92, чл.94);

3. за действие на напречна сила по наклонена натискова ивица между

концентрирана сила и опора (за къси конзоли при колони) (чл.95);

4. за действие на огъващ момент по наклонена пукнатина (чл.96).

(2) Изчисляването на стоманобетонните елементи за напречна сила и за огъ-

ващ момент се извършва за опасните наклонени сечения (фиг.12):

1. сеченията, които минават през ръба на подпорите (сечение 1);

2. сеченията, в които се променя разстоянието между стремената (сече-

ние 2, фиг.12а, б);

3. сеченията, които минават през огъвките в опънната зона при армира-

не с огънати пръти (сечения 3 и 4, фиг.12б);
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4. сеченията (фиг.12в), свързващи приложната точка на концентрирани

по горния ръб сили и имащи хоризонтална проекция, по-малка или

равна на 2,5 ho, с: опорния ръб на елемента (сечение 1); огъвките на

армировката в опънната зона (сечение 2); сеченията, в които се про-

меня разстоянието между стремената (сечение 3); сеченията, в които

се променя широчината на елемента (сечение 4).

Фиг.12 Опасни наклонени сечения

При равномерно натоварване: 

а) Армирана със стремена; б) Армирана със стремена и огънати пръти

При равномерно натоварване и концентрирани сили: 

в) Армирана със стремена; г) Армирана със стремена и огънати пръти

3.Б

4

61

Строителна библиотека - Том 3 Конструкции на сгради и съоръжения

Норми за проектиране 

на бетонни и стоманобетонни конструкции



РАЗДЕЛ II

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НАПРЕЧНА СИЛА
(Изм. №2, ДВ, бр.17 от 1993г.; публ., БСА, бр.1 от 1993г.)

Чл.91.(1) Стоманобетонните елементи се изчисляват за напречна сила по

наклонени ивици между наклонени пукнатини при спазване на условието

(81).

За елементи от бетон с клас В ≤≤ В35 се допуска изчисляването да се извър-

ши по формулата

(82).

Означенията във формула (81) и (82) са:
ϕϕ  w1 е коефициент, който отчита влиянието на стремената, разположени

нормално на надлъжната ос на елемента; определя се по формулата

(83),

като αα = Es/Eb, µµ = Asw/bs

ϕϕ  b1 - коефициент, който се определя:
а) за обикновени и клетъчни бетони

ϕϕ  b1 = 1 - 0,01Rb (84);
б) за леки и олекотени бетони

ϕϕ  b1 = 1 - 0,02Rb (85),
където Rb е в МРа.

(2) Участъците на елементи, подложени на огъване и осигурени срещу обра-
зуване на нормални пукнатини, т.е. за които са изпълнени изискванията на чл.93,
ал.3 за Мcrc, са осигурени на носеща способност за сечения, наклонени спрямо
надлъжната ос, ако е изпълнено условието

Q ≤≤ 0,6Rbtb ho (86)

Чл.92.(1) Изчисляването на стоманобетонните елементи с напречна арми-
ровка (фиг.13) на действието на напречна сила за осигуряване на носещата спо-
собност по наклонена пукнатина се извършва за разглежданото наклонено сече-
ние при спазване на условието

Q ≤≤ Qb + Qsw + Qs,inc (87),
където Q е напречната сила в наклоненото сечение, т.е. равнодейства-

щата на всички напречни сили от външното натоварване, ко-
ито действат от едната страна на наклоненото сечение; за оп-
ростяване при изчисленията се допуска натоварването в учас-
тъка на наклоненото сечение да не се взема под внимание;

Qb - напречното усилие, което се поема от бетона в натисковата
зона на наклоненото сечение;

Qsw - сумата от напречните усилия, които се поемат от стремена-
та, пресичащи наклоненото сечение; определя се като сума от про-
екциите им в равнина, нормална на надлъжната ос на елемента;

Qs,inc - сумата от напречните усилия, които се поемат от огънатите пръти,
пресичащи наклоненото сечение; определя се като сума от проек-
циите им в равнина, нормална на надлъжната ос на елемента.

3,151 w1w
≤≤++== ααµµϕϕ

obbhR3,0Q ≤≤
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Фиг. 13 Схема на усилията в наклонено сечение спрямо надлъжната ос 

на стоманобетонен елемент, при изчисляване на носеща способност 

при действието на напречна сила

(2) Напречното усилие Qb се определя по формулата

(88),

където с е хоризонталната проекция на разглежданото наклонено сечение;
ϕϕ  b2

- коефициент, отчитащ влиянието на вида на бетона; приема се:

1. за обикновен и клетъчен бетон - 1,50;

2. за леки и олекотени бетони:

а) при клас по плътност D 1900 - 1,40;

б) при клас по плътност D 1800:

- с обикновен пясък - 1,30;

- с лек пясък - 1,20;
ϕϕ  r - коефициент, който взема предвид влиянието на плочата в натискова-

та зона на Т и двойно Т сечения при поемане на напречната сила; оп-

ределя се по формулата

(89),

при спазване на условието b'f ≤≤ b + 3 hf; при това напречната армировка

трябва да е закотвена в плочата;
ϕϕn - коефициент, отчитащ влиянието на надлъжните сили; определя

се по следните формули:
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1. при действие на натискови надлъжни сили

(90),

като за елементи с напрягаща армировка във формула (90) вместо N се

поставя усилието Р от предварителното напрягане; положител-

ното влияние на надлъжните натискови сили не се отчита, ако

същите създават огъващ момент, еднакъв по знак с огъващите

моменти от напречното натоварване;

2. при действие на надлъжни опънни сили

(91),

като ϕϕ  n ≤≤ 0,8.

Стойността на (1 + ϕϕ  n + ϕϕ f) се приема не по-голяма от 1,5.

(3) Изчислената по формула (88) стойност на Qb се приема не по-малка от 
ϕϕ  b3

(1 + ϕϕ  n + ϕϕf) Rbtbho. Коефициентът ϕϕ b3 се приема:

1. за обикновен и клетъчен бетон - 0,6;

2. за леки и олекотени бетони:

а) при клас по плътност D 1900 и по-висок - 0,5;

б) при клас по плътност D 1800 и по-нисък - 0,4.

(4) За елементи с напречна армировка от стремена, нормални спрямо над-

лъжната ос на елемента, и с постоянно разстояние между тях, хоризонталната

проекция на най-опасната наклонена пукнатина со (като не се взема под внима-

ние приложеното натоварване в участъка на наклонената пукнатина), се определя

по формула (92)

(92),

където qsw е усилието в стремената за единица дължина от елемента в учас-

тъка на наклоненото сечение; определя се по формулата

(93);

получената стойност на со се ограничава в границите на hо ≤≤ со ≤≤ 2,25 hо.

(5) Напречното усилие Qsw, което поемат стремената, се определя по формулата
Qsw = qsw со (94).

За стремената, които са приети по изчисление, се спазва условието

(( ))
2

bR1
q

btfn3b

sw

ϕϕ++ϕϕ++ϕϕ
≥≥

s

AR
q swsw

sw
==

(( ))
sw

2

obtfn2b

o
q

bhR1
c

ϕϕ++ϕϕ++ϕϕ
==

obt

n
bhR

N
2,0−−==ϕϕ

5,0
bhR

N
1,0

obt

n
≤≤==ϕϕ

3.Б

4

64

Строителна библиотека - Том 3 Конструкции на сгради и съоръжения

СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ



(6) При елементи с напречна армировка от стремена, нормални спрямо надлъж-
ната ос на елемента и с еднакво разстояние между тях, напречната сила, която се по-
ема от бетона в натисковата зона и стремената, се определя по формулата

(94а).

За обикновен и клетъчен бетон при ϕϕ n = ϕϕ f = 0

(94б).

(7) При наличие на концентрирани сили Pi в границите на определената по
формула (92) хоризонтална проекция со, т.е. при сi < со, изчисляването на напреч-
на сила се извършва:

1. за наклонено сечение (сечение 1 на фиг.12г) с хоризонтална проекция -
по формулата

(94в);

2. за наклонено сечение (сечение 2 на фиг.12г) с направление към точка-

та на прилагане на концентрираната сила - по формулата

(94г).

(8) При концентрирани сили Pi изчисляването на напречна сила за осигуря-
ване на носеща способност по наклонена пукнатина се извършва по формула
(94г) за наклонени сечения, започващи от концентрираните сили и имащи хори-
зонтална проекция сi ≤≤ 2,5 hо (сечение 2 и 3 на фиг.12г).

(9) При концентрирана сила, разположена от опорния ръб на разстояние ≤≤ hо,
изчисляването на напречната сила се извършва по формула (94г) за наклоненото
сечение с направление опорен ръб - приложна точка на силата; в този случай тряб-
ва да се направи и проверка за образуване на наклонени пукнатини по формула
(153) съгласно изискванията на чл.93, ал.3.

(10) Напречната армировка се конструира при спазване на съответните изис-
квания, посочени в чл.182÷189.

Чл.93.(1) Изчисляването на стоманобетонни елементи без напречна арми-
ровка на действието на напречна сила за осигуряване на носеща способност по
наклонена пукнатина се извършва за най-опасното наклонено сечение при спаз-
ване на условието

(95),

в което дясната страна на неравенството се приема не по-голяма от 
2,5 Rbtbho и не по-малка от ϕϕ  b3 (1 + ϕϕ n) Rbtbho.

(2) Във формула (95):
1. ϕϕ  b4 е коефициент, който се приема:

а) за обикновен и клетъчен бетон - 1,5;
б) за леки и олекотени бетони:

- при клас по плътност D 1900 и по-висок - 1,2;
- при клас по плътност D 1800 и по-нисък - 1,0;

2. Q, с, ϕϕ  b3 и ϕϕ  n са както в чл.92.
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(3) В участъците, осигурени срещу образуване на нормални пукнатини, т.е.

за сечения, при които огъващият момент от външното натоварване е по-малък или

равен на този при образуване на пукнатини Мcrc, определен по формула (134), ка-

то се замести Rbt,ser с Rbt , се допуска да се отчита повишената носеща способност

на елемента за напречна сила, като се изчислява за образуване на наклонени пук-

натини по условие (153), при което Rbt,ser и Rb,ser се заместят съответно с Rbt и Rb.

Чл.94. Елементи с променлива височина се изчисляват за напречна сила по

наклонена пукнатина съгласно чл.92 и 93. При това за полезна височина ho в гра-

ниците на разглежданото наклонено сечение се приема:

1. за елементи с променлива височина, при които е наклонена натисна-

тата страна и са:

а) с напречна армировка - стойността на ho в края на наклоненото се-

чение откъм натисковата зона;

б) без напречна армировка - средната стойност на ho в границите на

разглежданото наклонено сечение;

2. за елементи с променлива височина, при които е наклонена опънната страна

- стойността на ho в началото на наклоненото сечение откъм опънната зона.

Чл.95.(1) Къси конзоли на колони (при l ≤≤ 0,9ho , фиг.14) при действие на

напречна сила се изчисляват за носеща способност на наклонената натискова

ивица между натоварването и опората при спазване на условието

Фиг. 14. Схема на къса конзола при изчисляването � за носеща 

способност при действието на напречна сила
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(96),

където дясната част на условие (96) се приема не по-голяма от 3,5 Rbtbhо

и не по-малка от дясната част на условие (95);
θθ - ъгълът на наклона на изчислителната натискова ивица спрямо

равнина, нормална на надлъжната ос на елемента;
lb - широчината на наклонената натискова ивица; определя се по формулата

lb = lsup sinθθ (97),

като lsup е дължината на площадката на натоварването по направление на кон-
золата; при определяне на размера lsup трябва да се отчитат особе-
ностите на предаване на натоварването при различни схеми на опи-
ране на конструкциите върху конзолата;

ϕϕw2 - коефициент, отчитащ влиянието на стремената, разположени
по височина на конзолата; определя се по формулата

(98),

където αα = Es/Eb; 

като Аs е площта на сечението на стремената в една равнина;
Sw - разстоянието между стремената;

при изчисляване на µµw1 се вземат под внимание само хоризон-
талните и наклонените стремена под ъгъл, по-малък от 45°
спрямо хоризонта.

(2) При армиране на къси конзоли трябва да се спазват конструктивните
изисквания на чл.188.

Раздел III
ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЗА ОГЪВАЩ МОМЕНТ

Чл.96.(1) Наклонени сечения спрямо надлъжната ос на елемент се изчисля-
ват за действието на огъващ момент (фиг.15) при спазване на условието

Фиг. 15.      Схема на усилията в наклонено сечение  спрямо надлъжната ос 
на стоманобетонен елемент, при изчисляване на носеща способност 

при действието на огъващ момент
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(99),

където М е моментът на всички външни сили, които действат от едната

страна на наклоненото сечение, спрямо оста, минаваща през

приложната точка на равнодействащата на усилията в натис-

ковата зона и перпендикулярна на равнината, в която дейст-

ва моментът;

Мs , Мsw и Мs,inc - сумите от моментите спрямо същата ос на усилията съот-

ветно в надлъжната армировка, стремената и огънатите

пръти, пресичащи опънната зона на наклоненото сечение.

(2) Височината на натисковата зона на наклоненото сечение, мерена по норма-

лата към надлъжната ос на елемента, се определя от условието за равновесие на про-

екциите върху надлъжната ос на елемента на усилията в натисковата зона на бетона

и в армировката, пресичаща опънната зона на наклоненото сечение.

(3) Моментът в зоната на подпиране на елемента се определя по формулата

(100),

където As е площта на напречното сечение на надлъжната армировка,

пресичаща наклоненото сечение;

zs - разстоянието от равнодействащата на усилията в надлъжната ар-

мировка до равнодействащата на усилията в натисковата зона;

ако надлъжната армировка е без закотвящи приспособления, изчислително-

то съпротивление Rs на армировката в мястото на пресичането � с наклоненото

сечение се намалява съгласно поз.5 в табл.23.

(4) Усилието в опънната армировка на конструкциите от клетъчен бетон се

определя по изчисление само с отчитане работата на напречните анкери в зоната

на опиране на елемента.

(5) Моментът Мsw, при постоянно разстояние между стремената в опънната

зона на разглежданото наклонено сечение, се определя по формулата

(101),

където qsw е усилието в стремената на единица дължина от елемента;

определя се формула (93);

с - дължината на проекцията на най-опасното наклонено сече-

ние върху надлъжната ос на елемента.
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Глава осма

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ, 

ПОДЛОЖЕНИ НА УСУКВАНЕ

Чл.97. Изчисляването на стоманобетонни елементи, подложени на усукване,
се извършва при следните предпоставки:

1. съпротивлението на бетона на опън се пренебрегва;
2. съпротивлението на армировката (стремена, надлъжни пръти, спира-

ловидна армировка) се приема равно на изчислителното съпротивле-
ние Rs, умножено с коефициент за условия на работа γγt = 0,9;

3. усилията в армировката се определят като усилия в приведена прост-
ранствена прътова ферма, образувана от надлъжната и напречната ар-
мировка и диагонали под 45° , оформени от бетона.

Чл.98.(1) При изчисляване на елементи с правоъгълно сечение, подложени
на усукване и огъване, се спазва условието

(102),

където Wt е съпротивителният момент на сечението при усукване, като се

вземат под внимание пластичните деформации в бетона; опре-

деля се по формулата

(102а),

в която b и h са съответно по-малката и по-голямата страна на сечението;

стойностите на Rb за бетони с клас, по-голям от В30, се приемат както

за бетон с клас В30.

(2) Ако е спазено условието

(103),

армировката се приема по конструктивни съображения.

Чл.99. При правоъгълно сечение (фиг.16) армировката за поемане на усук-

ващия момент Т се определя по формулите:

(104);

(104a);

2. при армиране със спираловидна армировка

(105),

където Аs,tot е общата площ на сечението на надлъжните пръти, разпреде-

лени по периметъра на напречното сечение на елемента;

Аsw; Аs,cir - площта на сеченията на стремената и на спираловидната армировка;
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s; scir - разстоянията между стремената и между навивките на спираловид-

ната армировка, мерени успоредно на надлъжната ос на елемента;

uef; Aef - съответно периметърът и площта на ядрото на правоъгълно сече-

ние, което се ограничава (фиг.16):

а) при армиране със стремена и надлъжни пръти - по осите, минаващи през

ъгловите надлъжни пръти;

б) при армиране със спираловидна армировка - по оста на спиралата.

Чл.100. При едновременно действие на усукващ момент, огъващ момент и

напречна сила армировката се определя поотделно за различните усилия. Необхо-

димата изчислителна площ на сечението на армировката е сума от определените

за различните усилия площи, като надлъжните пръти за поемане на усукващия

момент (при армиране със стремена и надлъжни пръти) се разпределят равномер-

но по периметъра на ядрото.
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Глава девета

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ, 

ПОДЛОЖЕНИ НА МЕСТНО НАТОВАРВАНЕ

Раздел I

ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЗА МЕСТЕН НАТИСК

Чл.101. Стоманобетонни елементи без напречна армировка се изчисляват за

местен натиск (смачкване) при спазване на условието

(106),

където N е нормалната натискова сила от местното натоварване;

Aloc1 - площта, подложена на смачкване (фиг.17);

1locloc,b ARN ψψ≤≤



ψψ - коефициент, който се приема:
- при равномерно разпределение на местното натоварване върху

площта на смачкване - 1,0;
- при неравномерно разпределение на местното натоварване върху

площта на смачкване (например под краищата на главни и второс-
тепенни греди):

• за обикновен бетон и бетон с леки добавъчни материали - 0,75;
• за клетъчен бетон - 0,50;

Rb,loc - изчислителното съпротивление на бетона на смачкване, което се
определя по формулата

(107),

където ααϕϕb ≥≥ 1,0;
αα = 1,0 - за бетон с клас, по-нисък от В25;
αα = 13,5.(Rbt / Rb)- за бетон с клас В25 и по-висок;

, но не по-голям от:

1. при схема на натоварване по фиг.17а, в, г, е, з и за бетон:
а) обикновен, лек и олекотен бетон с класове:

- по-високи от В7,5 - 2,5;
- В3,5, В5, В7,5 - 1,5;

б) клетъчен бетон - 1,2;
2. при схема на натоварване по фиг.17б, д, ж, независимо от вида и кла-

са на бетона - 1,0;
Rb , Rbt - приемат се както за бетонни конструкции (поз.9 на табл.16);
Аloc1 - изчислителната площ, която се определя съгласно чл.102.

Чл.102.(1) В изчислителната площ Аloc2 се включва участъкът, който е симетрич-
но разположен на площта на смачкване (фиг.17) при спазване на следните правила:

1. при местно натоварване по цялата широчина на елемента в изчисли-
телната площ се включват участъците от всяка страна на площта Аloc1

с дължина, не по-голяма от b (фиг.17а);
2. при местно натоварване по цялата широчина на елемента, приложено в края,

изчислителната площ Аloc2 е равна на площта на смачкване Аloc1 (фиг.17б);
3. при местно натоварване в местата на подпиране на главни и второстепен-

ни греди изчислителната площ Аloc2 се приема с широчина, равна на дъл-
бочината на подпирането на гредата, и с дължина, не по-голяма от разс-
тоянието до средите на съседните полета на гредата (фиг.17в). Ако разс-
тоянието между гредите е по-голямо от удвоената широчина на елемен-
та, за дължина на изчислителната площ се приема сумата от широчината
на гредата и удвоената широчина на на елемента (фиг.17г);

4. при местно натоварване, приложено в ъгъла на елемента, изчислител-
ната площ Аloc2 е равна на площта на смачкване Аloc2 (фиг.17д);

5. при местно натоварване, приложено върху част от дължината и широ-
чината на елемента, изчислителната площ се приема съгласно фиг.17е.
При действие на няколко натоварвания от този тип изчислителните
площи се ограничават от линиите, които минават през средата на раз-
стоянието между приложните точки на две съседни натоварвания;

3
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6. при местно натоварване, приложено върху издадени части от стени
(пиластри) или стенички с Т сечение (фиг.17ж), изчислителната площ
Аloc2 е равна на площта на смачкване Аloc1 ;

7. при местно натоварване върху сечения със сложна форма (фиг.17з) в
изчислителната площ Аloc2 се включват само участъци, чиято връзка с
натоварения участък е достатъчно надеждна.

(2) При крайни подпори на греди и други елементи, подложени на огъване, за оп-
ределяне на Аloc1 и Аloc2 дълбочината на подпирането се приема не по-голяма от 20 сm.

Чл.103. Елементи от обикновен бетон с напречна армировка от заварени
мрежи се изчисляват на местен натиск при спазване на условието

(108),

където Аloc1 е площта, подложена на смачкване;

Rb,red - приведеното изчислително съпротивление на бетона на

смачкване, което при армиране със заварени мрежи се оп-

ределя по формулата

(109),

като Rs,xy ; ϕϕ  ; µµхy имат същото значение, както в чл.83;

(110);

ϕϕ s - коефициент, отчитащ влиянието на напречната армировка в зона-
та на местния натиск, като при схемите на натоварване, показани
на фиг.17б, д, ж, се приема ϕϕ s = 1,0; при това напречната армиров-
ка се взема под внимание в изчислението, ако същата е конструи-
рана така, че Aef/Aloc2 за съответните схеми на фиг.17; на фиг.17а,
в, г, е, з коефициентът ϕϕ s се определя по формулата

(111),

където Aef е площта на бетонното ядро, обхванато от крайните пръти на мре-

жата, за която трябва да се удовлетворява условието 

Aloc1 І Aef І Aloc2

Раздел II

ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЗА ПРОДЪНВАНЕ

Чл.104.(1) Плочи без напречна армировка се изчисляват за продънване от сили,

които са равномерно разпределени върху ограничена площ, при спазване на условието

(112),

където F е силата на продънване;
αα - коефициент, който се приема:

- за обикновен бетон - 1,2;
- за клетъчен бетон - 1,0;
- за бетон с леки добавъчни материали - 0,8;

ombt huRF αα≤≤

ef
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um - средноаритметичната стойност от периметрите на горната и долна-
та основа на пирамидата на продънването, която има височина, рав-
на на полезната височина ho (фиг.18).

(2) При определянето на um и F се предполага, че продънването става по стра-

ничната повърхност на пирамидата с малка основа площта, върху която действа си-

лата на продънването и стени, които са наклонени под ъгъл 45° (фиг.18а).

(3) Силата на продънване F се приема равна на нормалната сила, която дейст-

ва върху малката основа на пирамидата на продънването, намалена с натоварването,

приложено върху голямата основа на нивото на опънната армировка.

(4) Ако натоварването може да стане по пирамида с наклон на стените, по-голям от

45°, например при надпилотни плочи (фиг.18б), дясната страна на условие (112) се опре-

деля за фактическата пирамида на продънване и се умножава с hо/с ≤≤ 2,5, където с е хо-

ризонталната проекция на апотемата на околните стени на пирамидата на продънване.

(5) Когато в границите на пирамидата на продънване се постави напречна

армировка (стремена) нормално на равнината на плочата, изчислението се извър-

шва при спазване на условието

(113),

при което дясната страна на условие (113) трябва да е не по-голяма от 2ααwFb. За

конструкции от обикновен бетон коефициентът ααw = 0,85, а за такива от клетъчен бе-

тон и бетони с леки добавъчни материали - ααw = 1. Усилието Fb се приема равно на

дясната част на условие (112), а Fsw се определя като сума от всички усилия в стреме-

ната, пресичащи околната повърхнина на пирамидата на продънване, по формулата

(114),

където Rsw се приема не по-голямо от изчислителното съпротивление

Rsw за армировъчна стомана клас А-I;

при отчитане работата на напречната армировка стойността на Fsw трябва да

е не по-малка от 0,5ααwFb.

(6) При разполагане на напречната армировка на ограничен участък в бли-

зост до концентрираното натоварване е необходимо допълнително изчисляване

на продънване по условие (112), при което малката основа на пирамидата на про-

дънване е разположена по контура на участъка с напречната армировка.

(7) Напречната армировка се конструира в съответствие с указанията на чл.186.

∑∑==
swswsw ARF

swbw F8,0FF ++αα≤≤

3.Б

4

74

Строителна библиотека - Том 3 Конструкции на сгради и съоръжения

СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ



Раздел III

ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЗА ОТКЪСВАНЕ

Чл.105.(1) Изчисляването на стоманобетонните елементи за откъсване, кога-

то външното натоварване е приложено в долния им ръб или се предава по висо-

чината на сечението (фиг.19), се провежда при спазване на условието

(115),

ho

където F е силата на откъсване;

hs - разстоянието от нивото на предаване на силата на откъсване,

приложена по височината на напречното сечение на елемента,

до центъра на тежестта на сечението на надлъжната армировка;
ΣΣ  Rsw Asw - сумата от напречните усилия, които се поемат от стремената,

поставени допълнително по дължината на зоната а на откъсване

(116),

където b е широчината, върху която е разпределено натоварването.

(2) Стойностите на hs и b се определят в зависимост от характера и услови-

ята на прилагане на силата на откъсване върху изчислявания елемент.

(3) При допълнителна напречна армировка от кобилици условие (115) се за-

меня със следното

(117).∑∑≤≤
inc,sw,s AR2F

bh2a s
++==

∑∑≤≤
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Глава десета

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВБЕТОНИРАНИ ЧАСТИ И ДЮБЕЛНИ 

СЪЕДИНЕНИЯ

Чл.106.(1) Закотвящите пръти, заварени челно към стоманени плочи на вбе-

тонирани части, се изчисляват за огъващ момент, нормална и напречна сила

(фиг.20) по формулата

(118),

където Аan е общата площ на сечението на закотвящите пръти в най-

силно опънатия ред;

Nan - най-голямото опънно усилие в същия ред закотвящи пръ-

ти; определя се по формулата

(119);

Qan - напречната сила, която се пада на същия ред закотвящи

пръти; определя се по формулата

(120),

като N'an е най-голямото натисково усилие в един ред закотвящи пръти, равно на

(121);
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Означенията във формула (118), (119) и (120) са:

M, N и Q - съответно моментът, нормалната и напречната сила, които

действат върху вбетонираната част; моментът се определя

спрямо ос, която е в равнината по външната страна на стома-

нената плоча и минава през центъра на тежестта на всички

закотвящи пръти;

nan - броят на редовете на закотвящите пръти по направление на нап-

речната сила; ако не е осигурено равномерно предаване на напреч-

ната сила Qan на всички закотвящи пръти, тогава при определяне

на напречната сила се вземат предвид не повече от четири реда;

z - разстоянието между крайните редове на закотвящите пръти;
λλ - коефициент, който при закотвящи пръти с диаметър 8-25 mm и

за обикновен бетон клас В12,5÷В50, както и за бетони с леки до-

бавъчни материали клас B12,5÷В30, се изчислява по формулата

(122),

като за обикновен бетон с клас, по-голям от В50, коефициентът λλ се при-

ема както за клас В50, а за бетони с леки добавъчни материали с

клас, по-голям от В30 - както за клас В30;

Rb, Rs са в МРа;

Аan1 - площта на сечението в cm2 на един прът в най-напрегнатия

ред закотвящи пръти;
ββ - коефициент, който се приема за:

- обикновен бетон - 1,0;

- бетон с леки добавъчни материали - ρρm/2300 (ρρm - средна

плътност на бетона в kg/m3);
δδ - коефициент, който се определя по формулата

(123),

където ωω = 0,3 Nan/Qan - при N'an > 0,

където ωω = 0,6 N/Q - при N'an ≤≤ 0,

ако в закотвящите пръти няма опънни усилия, коефициентът δδ се прие-

ма равен на 1,0.

(2) Площта на сечението на закотвящите пръти в останалите редове се при-

ема както за прътите в най-силно напрегнатия ред.

(3) Във формула (119), (120) и (121) нормалната сила се смята за положител-

на (опън), ако тя е насочена навън от вбетонираната част. Когато усилията Nan, N'an

и Qan, изчислени по формула (119), (120) и (121), се получават с отрицателна стой-

ност, във формула (118), (120) и (123) същите се приемат равни на нула. Освен то-

ва при отрицателна стойност на Nan във формула (120) вместо N'an се поставя N.

(4) Когато вбетонираната част е по-горната (при бетонирането) повърхност на

елементите, коефициентът λλ се намалява с 20 %, а N'an се приема равно на нула.
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Чл.107.(1) Закотвящите пръти, заварени странично (чрез застъпване) към

стоманената плоча (фиг.21), се изчисляват за напречна сила по формулата

(124),

където Аan,inc е общата площ на напречното сечение на наклонените за-

котвящи пръти;

N'an - от чл.106, формула (121).

(2) Съпротивлението на закотвящите пръти по ал.1 се взема предвид при 

Q > N (където N е опънната сила) и ъгъл на огъване на прътите от 15 до 30°. В то-

зи случай трябва да се поставят допълнително закотвящи пръти, заварени челно

(фиг.21) и изчислени по формула (118) за δδ = 1,0 и Qan, равна на 0,1 от напречна-

та сила, изчислена по формула (120).

Чл.108.(1) Конструкцията на вбетонираните части и заварените към тях елемен-

ти, които предават натоварването върху вбетонираните части, трябва да има доста-

тъчна коравина, за да се осигури равномерно разпределение на усилията между опъ-

натите закотвящи пръти и равномерно предаване на натисковите усилия върху бето-

на. Стоманените елементи на вбетонираните части и заварените към тях съединения

се изчисляват съгласно действащите норми за проектиране на стоманени конструк-

ции. Когато се изчисляват стоманените плочи или профили на вбетонираните части с

челно заваряване на закотвящите пръти при действие на опънна сила, се приема, че

плочите са ставно свързани със закотвящите пръти.
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(2) Дебелината на плочите на вбетонираните части при челно и странично

(чрез застъпване) заварени закотвящи пръти се определя от условието

(125),

където dan е диаметърът на закотвящите пръти;
Rsq - изчислителното съпротивление на стоманата на срязване,

което се приема съгласно действащите норми за проектира-
не на стоманени конструкции.

(3) Дебелината на плочите трябва да удовлетворява и технологичните изис-
квания при заваряване.

Чл.109.(1) Размерите на бетонните дюбели, които предават напречните сили
(фиг.22) или поемат надлъжните срязващи усилия между готовите елементи и до-
пълнително излетия бетон, се определят от условията:

(126);

(127),

където Qsq е срязващата сила, която се предава чрез дюбелите;
t - дълбочината на дюбела;

h - височината на дюбела;
l - дължината на дюбела;

n - броят на дюбелите; при изчисляването се приема n ≤≤ 3.

n.l.R2
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(2) При постоянно действаща натискова сила N височината на дюбела се опре-

деля, като се взема под внимание разтоварващото влияние на силите на триене

(128).

(3) За ивични подови елементи дължината на дюбела се приема в изчисле-

нието не по-голяма от половината отвор на елемента.

(4) Rb и Rbt се приемат за най-ниския клас бетон в дюбелното съединение.

Глава единадесета

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА УМОРА

Чл.110.(1) Стоманобетонните елементи се изчисляват за умора (при действие

на многократно повтарящо се натоварване) чрез сравняване на напреженията в бе-

тона и армировката със съответните изчислителни съпротивления на умора.

(2) Изчислителните съпротивления на умора се приемат равни на изчислител-

ните съпротивления на бетона и армировката, умножени съответно с коефициенти-

те за условия на работа γγ  b1 и γγ  s3 по табл.17 и табл.24, а при снаждания на армиров-

ката чрез заваряване - и с коефициента за условия на работа γγs4 по табл.25.

(3) Напреженията в бетона и армировката се изчисляват за действието на външ-

ните сили и усилията от предварителното напрягане Р при предпоставката за елас-

тично тяло (с приведените сечения). Нееластичните деформации в натисковата зона

на бетона се вземат под внимание чрез намаляване на модула на еластичност на бе-

тона, като се приемат коефициенти αα' за привеждане на армировката към бетона, рав-

ни на 25, 20, 15 и 10 съответно за класове на бетона В15, В25, В30, В40 и по-високи.

(4) Когато не е спазено условие (152), като в него R
bt,ser

се замени с Rbt, при-

ведената площ на сечението се определя, без да се взема под внимание опънната

зона на бетона.

Чл.111.(1) Нормалните сечения спрямо надлъжната ос на елемента се изчис-

ляват за умора при спазване на условията:

1. за натиснатия бетон

(129);

2. за опънната армировка

(130),

където σσbmax и σσsmax са максималните нормални напрежения съответно

в натиснатия бетон и в опънната армировка;

Rb и Rs се приемат в съответствие с чл.110.

(2) В зоната, която се проверява на умора за натиск в бетона, трябва да се избягва

допускането на опънни напрежения от многократно повтарящи се натоварвания.

(3) Натисковата армировка не се изчислява на умора.

smaxs R<<σσ

bmaxb R≤≤σσ
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Чл.112.(1) Наклонените сечения спрямо надлъжната ос на елемента се из-

числяват на умора при спазване на условието равнодействащата на главните

опънни напрежения на нивото на центъра на тежестта на приведеното сечение да

се поема изцяло с напречна армировка. Напреженията в напречната армировка не

трябва да надвишават изчислителните съпротивления Rs, умножени с коефициен-

тите за условия на работа γγs3 и γγs4 (табл.24 и 25).

(2) За елементите, в които не се предвижда напречна армировка, трябва да

се спазват изискванията на чл.123, като в условия (153) и (154) изчислителните

съпротивления на бетона Rb,ser и Rbt,ser се заменят съответно с Rb и Rbt, умноже-

ни с коефициент за условия на работа γγb1 по табл.17.

ДЯЛ ВТОРИ

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ 

ЗА ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ОТ ВТОРА ГРУПА

Глава дванадесета

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА 

ОБРАЗУВАНЕ НА ПУКНАТИНИ

Раздел I

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл.113. Стоманобетонните елементи се изчисляват за образуване на нормал-

ни и наклонени пукнатини спрямо надлъжната ос на елемента.

Раздел II

ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА НОРМАЛНИ ПУКНАТИНИ

СПРЯМО НАДЛЪЖНАТА ОС НА ЕЛЕМЕНТА

Чл.114.(1) Усилията, които се поемат от нормалните сечения спрямо над-
лъжната ос на стоманобетонни елементи, подложени на огъване, центричен и не-
центричен опън и нецентричен натиск при образуването на пукнатини, се опре-
делят при следните предпоставки:

1. сеченията се запазват равнинни и след деформацията на елемента;
2. най-голямото относително удължение на крайното опънато влакно на

бетона е равно на 2 Rbt,ser/Еb.

3. напреженията в натисковата зона на бетона (ако има такава) се опреде-
лят, като се вземат предвид еластичните и нееластичните деформации
на бетона при σσ  b > 0,6 Rb,ser. При това нееластичните деформации се
вземат предвид с намаляване на ядровото разстояние r (чл.117);

4. напреженията в опънната зона на бетона са равномерно разпределени
и равни на Rbt,ser;

5. напреженията в обикновената армировка са равни на алгебричната сума
от напреженията, предизвикани от съсъхването и пълзенето на бетона и
напреженията, възникващи от нарастването на деформациите на бетона
около армировката;
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6. напреженията в напрягащата армировка са равни на алгебричната су-

ма от предварителните напрежения в нея (с вземане предвид на съот-

ветните загуби) и напреженията, възникващи от нарастването на де-

формациите на бетона около напрягащата армировка.

(2) Изискванията на ал.1 не се отнасят за елементи, подложени на многок-

ратно повтарящи се натоварвания (чл.122).

Чл.115. При изчисляване за образуване на пукнатини за определяне на уси-

лията и дължината lp на зоната на предаване на напреженията (чл.58) на елемен-

ти с предварително напрегната армировка без закотвящи приспособления трябва

да се взема предвид намалението на предварителните напрежения σσ  sp и σσ  'sp чрез

умножаване с коефициент γγ  s5 съгласно поз.5 на табл.23.

Чл.116. Центрично предварително напрегнати елементи, подложени на центричен

опън от сила N, се изчисляват за образуване на пукнатини при спазване на условието

(131),

където Ncrc е усилието, което се поема от нормалното сечение спрямо

надлъжната ос на елемента, и се определя по формулата

(132).

Чл.117.(1) Елементи, подложени на огъване, нецентричен натиск и нецентри-

чен опън, се изчисляват за образуване на пукнатини при спазване на условието

(133),

където Мr е моментът на външните сили от едната страна на разглежданото

сечение спрямо ос, успоредна на нулевата линия и минаваща

през ядровата точка, която е най-отдалечена от опънната зона,

проверявана за образуване на пукнатини;

Мcrс - моментът, който се поема от нормалното сечение спрямо

надлъжната ос на елемента при образуването на пукнатина и

се определя по формулата

(134),

при което Mrp е моментът на усилието Р спрямо същата ос, както при опре-

делянето на Mr; знакът на момента се определя от посока-

та на въртене (“плюс” - когато посоките на Mrp и Mr са про-

тивоположни, и “минус” - когато посоките съвпадат);

Wpl - съпротивителен момент; определя се по чл.119, формула (150).

(2) Усилието Р се взема:

1. за предварително напрегнати елементи - като външна натискова сила;

2. за елементи без предварително напрягане - като външна опънна сила,

която се определя по формула (8) на чл.31 с напрежение σσ  s и σσ  's в

обикновената армировка, равни на загубите от съсъхване на бетона по

поз.8 от табл.5 (както за армировка, напрягана върху опори).

(3) Моментът Мr се определя по формула (135)÷(139):

1. за елементи, подложени на огъване (фиг.23а)

(135);MMr
==

rpplser,btcrc MWRM ±±==

crcr MM ≤≤

(( )) PA2ARN sser,btcrc
++αα++==

crcNN ≤≤
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2. за елементи, подложени на нецентричен натиск (фиг.23б)

(136);

3. за елементи, подложени на нецентричен опън (фиг.23в)

(137).

(4) Моментът Мr се определя:

1. при изчисляване за образуване на пукнатини в зоната на сечението, която е

подложена на опън от действието на външните товари, но е натисната от дейс-

твието на усилието Р на предварителното напрягане (фиг.23) - по формулата

(138);(( ))rePM oprp
++==

(( ))reNM 0r
++==

(( ))reNM 0r
−−==
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2. при изчисляване за образуване на пукнатини в зоната на сечението,

която е подложена на опън от действието на усилието Р от предвари-

телното напрягане (фиг.24) - по формулата

(139).

(5) Във формула (136)÷(139) r e разстоянието от центъра на тежестта на при-

веденото сечение до ядровата точка, която е най-отдалечена от опънната зона,

проверявана за образуване на пукнатини. Разстоянието r се определя:

1. за елементи, подложени на нецентричен натиск и огъване, и за елементи,

подложени на неценетричен опън, ако за тях се удовлетворява условието

(140)

по формулата

(141);

2. за елементи, подложени на нецентричен опън, ако не се удовлетворя-

ва условие (140) - по формулата

(142);

3. за елементи, подложени на огъване, изпълнявани без предварително

напрягане на армировката - по формулата

(143).
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(6) Коефициентът ϕϕϕϕ във формула (141) се определя по следния начин:

1. ако се удовлетворява условието

(144),

се приема ϕϕ = 1, като усилието Nu се определя по формулата

(145),

където Af,red е приведената площ на уширението в натисковата зона;
σσbu = 0,6 Rb,ser ;

2. ако условие (144) не се удовлетворява, се приема

(146),

където (147);

(147а),

ρρ е коефициент, с който се взема под внимание формата на напречното

сечение:

• ρρ = 0,9 - за правоъгълно сечение;

• ρρ = 1 - за двойно Т сечение и Т сечение с уширение в натис-

ковата зона;

- за Т сечение с уширение в опънната зона

(Af,red е приведената площ на уширението в

опънната зона).

(7) За сеченията във фугите на съставно-блокови конструкции, които са изпъл-

нени без използването на лепила, при изчисляването за образуване на пукнатини

(начало на отваряне на фугите) във формула (132)÷(134) се прима Rbt,ser = 0.

Чл.118.(1) Елементи с начални пукнатини в натисковата зона (чл.21) се изчис-

ляват за образуване на пукнатини в зоната, която е подложена на опън от външното

натоварване, като моментът Мcrc по формула (134) се намалява с ∆∆Мcrc = λλМcrc .

(2) Коефициентът λλ се определя по формулата

(148),

където ϕϕm се определя по формула (180) за зоната с начални пукнатини,

но се приема не по-малко от 0,45;
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(149),

като y е разстоянието от центъра на тежестта на приведеното сечение до

крайния опънат ръб на бетона от външното натоварване.

(3) За конструкции с армировка от телове и въжета δδ, определено по форму-

ла (149), се намалява с 15 %.

Чл.119.(1) Съпротивителният момент Wpl на приведеното сечение за край-

ния опънат ръб, като се вземат предвид нееластичните деформации на бетона в

опънната зона, се определя (при предпоставката, че надлъжната сила N и усили-

ето от предварителното напрягане Р са равни на нула) по формулата

(150).

(2) Положението на нулевата линия се определя от зависимостта

(151).

Чл.120. В конструкции, армирани с готови предварително напрегнати еле-

менти, усилията в сеченията при образуването на пукнатини в напрегнатите еле-

менти се определят, без да се взема предвид площта на опънната зона, която не е

подложена на предварително напрягане.

Чл.121. При проверката за изчерпване на носещата способност едновремен-

но с образуване на пукнатини (чл.22) усилията, които се поемат от сечението, се

определят по формула (132) и (134), като Rbt,ser се заменя с 1,2Rbt,ser при коефи-

циент γγsp = 1 (чл.30).

Чл.122.(1) Изчисляването за образуване на пукнатини при действието на

многократно повтарящи се товари се извършва при спазване на условието

(152),

където σσbt е максималното опънно напрежение в бетона, определено

съгласно указанията на чл.110.

(2) Изчислителното съпротивление Rbt,ser на бетона на опън във формула

(152) се взема с коефициент за условия на работа γγb1 по табл.17.
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РАЗДЕЛ III

ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА НАКЛОНЕНИ 

ПУКНАТИНИ СПРЯМО НАДЛЪЖНАТА ОС НА ЕЛЕМЕНТА

Чл.123.(1) При изчисляване за образуване на наклонени пукнатини спрямо

надлъжната ос на елемента се проверява условието

(153),

където γγb4 е коефициент за условия на работа на бетона (табл.16), който

се определя по формулата

(154),

като коефициентът αα се приема:

• за обикновен бетон - 0,01;

• за олекотен и лек бетон - 0,02;

В- клас на бетона по якост на натиск; като произведението ααВ се при-

ема не по-малко от 0,3.

(2) Главните опънни и главните натискови напрежения в бетона σσmt и σσmс се

определят по формулата

(155),

където σσх е нормалното напрежение в бетона в площадка, перпендику-

лярна на надлъжната ос на елемента, получено от външното

натоварване и от усилието от предварителното напрягане;
σσy - нормалното напрежение в бетона в площадка, успоредна на

надлъжната ос на елемента, получено от местното действие

на подпорните реакции, съсредоточените и разпределените

товари, а също и от усилието от предварителното напрягане

на стремената и на криволинейнатата надлъжна армировка;
ττхy - тангенциалното напрежение в бетона, получено от външни-

те натоварвания и от усилието от предварителното напряга-

не на криволинейната надлъжна армировка.

(3) Напреженията σσx, σσy и ττхy се определят като за еластично тяло, с изклю-

чение на тангенциалните напрежения от действието на усукващ момент, които се

определят по формулите с вземане под внимание на пластичните деформации на

бетона и стоманата в елемента.

(4) Напреженията σσx и σσy се заместват във формула (155) със знак "плюс",

ако са опънни, и със знак "минус" - ако са натискови. Напрежението σσmc във фор-

мула (154) се взема с абсолютната му стойност.

(5) Условие (153) се проверява за центъра на тежестта на приведеното сече-

ние и в местата, в които рязко се изменя широчината на сечението.
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(6) При изчисляване на елемент с предварително напрегната армировка без
закотвящи приспособления се взема предвид намалението на предварителните
напрежения σσ  sp и σσ  'sp по дължината на зоната на предаване на напреженията lp
(чл.58), като се умножат с коефициента γγ  s5 съгласно поз.5 на табл.23.

Чл.124. При многократно повтарящи се натоварвания изчисляването за об-
разуване на наклонени пукнатини се извършва съгласно указанията на чл.123, ка-
то изчислителните съпротивления на бетона Rbt,ser и Rb,ser се вземат с коефициент
за условия на работа γγ b1 по табл.17.

Глава тринадесета

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА

ОТВАРЯНЕ НА ПУКНАТИНИ

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл.125. Стоманобетонните елементи се изчисляват за отваряне на нормални

и наклонени пукнатини спрямо надлъжната ос на елемента.

Раздел II

ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА НОРМАЛНИ ПУКНАТИНИ

СПРЯМО НАДЛЪЖНАТА ОС НА ЕЛЕМЕНТА

Чл.126.(1) Широчината на нормалните пукнатини спрямо надлъжната ос на

елемента аcrc в mm се определя по формулата

(156),

където δδ е коефициент, който се приема:
- за елементи, подложени на огъване и нецентричен натиск - 1,0;
- за елементи, подложени на опън - 1,2;

ϕϕ  l - коефициент, който се приема:
- при кратковременни натоварвания и кратковременно действие на

постоянните и продължителните товари - 1,0;
- при многократно повтарящи се натоварвания, както и при продъл-

жително действие на постоянните и продължителните товари за
конструкции от: 

• обикновен бетон с естествена влажност -ϕϕ  l = 1,60 - 15µµ;
• обикновен бетон във водонаситено състояние - 1,20;
• обикновен бетон при променливо водонасищане и изсушава-

не - 1,75;
• лек, олекотен и с порьозна структура бетон, не по-малък от 1,50;
• клетъчен бетон - 2,50;
• за олекотен, лек, с порьозна структура и клетъчен бетон във

водонаситено състояние стойността на ϕϕ  l се умножава с кое-
фициент 0,8, а при променливото им водонасищане и изсу-
шаване - с коефициент 1,2;
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ηη - коефициент, който се приема:
• при армировка от пръти с периодичен профил - 1,0;
• при гладки армировъчни пръти - 1,3;
• при армировка от телове с периодичен профил и въжета - 1,2;
• при гладки телове - 1,4;

σσ  s - напрежението в крайния ред пръти на армировката S или при пред-
варително напрягане прирастът на напрежението от действието на
външните натоварвания, определено съгласно чл.127;

µµ - коефициентът на армиране на сечението, който се приема равен на
отношението на площта на сечението на армировката S към площта
на сечението на бетона (при полезна височина ho и без да се вземат
площите на уширенията в натисковата зона), но не повече от 0,02;

d - диаметърът на армировъчните пръти в mm, като при различни диа-
метри се взема средният диаметър.

(2) За елементи, при които се изисква пукнатиноустойчивост от II категория,
широчината на пукнатините се определя от съвместното действие на постоянните,
продължителните и кратковременните натоварвания с коефициент ϕϕ  l= 1.

(3) За елементи, при които се изисква пукнатиноустойчивост от III катего-
рия, широчината на пукнатини при продължително отваряне се определя от дейс-
твието на постоянните и продължителните натоварвания с ϕϕ  l > 1,0. Широчината
на пукнатините при кратковременно отваряне се определя като сума от широчи-
ната при продължително отваряне и приръста на широчината на отваряне от дейс-
твието на кратковременните натоварвания, определен с ϕϕ  l = 1,0.

(4) Широчината на пукнатините аcrc, определена по формула (156), се кори-
гира в следните случаи:

1. за елементи, подложени на огъване, нецентричен натиск, нецентри-
чен опън при ео,tot ≥≥ 0,8 ho, ако центърът на тежестта на прътите от
крайния ред на армировката S е на разстояние а2 > 0,2h от най-силно
опънатия ръб на бетона, аcrc се умножава с коефициент

(157);

2. за елементи от обикновен и лек бетон, подложени на огъване и нецен-
тричен натиск, при µµ ≥≥ 0,008 и Мr2 < Мо се допуска широчината на
пукнатините от кратковременното действие на всички натоварвания
да се определя чрез линейна интерполация между аcrc = 0 при момент
Мcrc и аcrc, изчислено съгласно указанията на този член при момент

, където
,

но не повече от 0,6. При това широчината на пукнатините от действието на
постоянните и продължителните натоварвания се определя, като аcrc от действи-
ето на всички натоварвания се умножи с отношението

, където

, не по-малко от ϕϕ  l;
µµ,,  ηη са същите както във формула (156);

Мr1, Мr2 - моменти Мr съответно от действието на постоянните и про-

дължителните и от всички натоварвания (чл.117);

3. за елементи от лек бетон и бетон с порьозна структура от клас В7,5 и

по-нисък широчината на пукнатините трябва да се увеличи с 20 %.
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Чл.127.(1) Напреженията σσs в опънната армировка (или прирастът на напре-

женията) се определят по формулите:

1. за елементи, подложени на центричен опън

(158);

2. за елементи, подложени на огъване

(159);

3. за елементи, подложени на нецентричен натиск, както и на нецентри-

чен опън при еo,tot ≥≥ 0,8 ho

(160).

(2) За елементи, подложени на нецентричен опън при еo,tot < 0,8 ho, напре-

жението σσs се определя по формула (160), като се приема z = zs, където zs е разс-

тоянието между центровете на тежестта на армировките S и S'.

(3) За елементи без предварително напрягане на армировката се приема Р = 0.

(4) Във формула (159) и (160) z e разстоянието от центъра на тежестта на ар-

мировката S до приложната точка на равнодействащото усилие в натисковата зо-

на на сечението и се определя съгласно чл.142, ал.3.

(5) Във формула (160) знакът "плюс" пред z се приема при нецентричен

опън, а знакът "минус" - при нецентричен натиск. Когато опънната надлъжна си-

ла N e разположена между центровете на тежестта на армировките S и S', еs се

взема със знак "минус".

(6) В елементи, подложени на огъване, нецентричен натиск и нецентричен

опън при еo,tot ≥≥ 0,8 ho, ако опънната армировка е разположена в няколко реда по

височината на сечението, напреженията σσs, изчислени по формула (159) и (160),

се умножават с коефициента

(161),

където х = ξξ  ho, a ξξ се определя по формула (173);

a1 - разстоянието от центъра на тежестта на цялата армировка S

до най-силно опънатия ръб на бетонното сечение;

a2 - разстоянието от центъра на тежестта на прътите в крайния

ред на армировката S до същия ръб.

(7) Сумарното напрежение σσs + σσsp или δδnσσs + σσsp при многоредово разполо-

жение на армировката не трябва да надвишава Rs,ser.

1

2

n
axh

axh

−−−−
−−−−

==δδ

(( )) (( ))
zA

ezPzeN

s

sps

s

−−−−±±
==σσ

(( ))
zA

ezPM

s

sp

s

−−−−
==σσ

s

s
A

PN −−==σσ



(8) В участъците на елементите, които имат начални пукнатини в натискова-

та зона (чл.21), усилието Р се намалява с

(162),

където λλ се определя по формула (148).

Чл.128. Дълбочината на началните пукнатини hcrc в натисковата зона (чл.21)

трябва да е не по-голяма от 0,5ho и се определя по формулата

(163),

където ξξ се определя по формула (173), а ϕϕ  m - по формула (180) за зона

с начални пукнатини.

Раздел III

ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА НАКЛОНЕНИ ПУКНАТИНИ

СПРЯМО НАДЛЪЖНАТА ОС НА ЕЛЕМЕНТА

Чл.129.(1) Широчината на наклонените пукнатини спрямо надлъжната ос на

елемента, армиран със стремена, разположени перпендикулярно на надлъжната

ос, се определя по формулата

(164),

където ϕϕ  l е коефициент, който се приема:
- при кратковременни натоварвания и кратковременно действие на

постоянните и продължителните натоварвания - 1,00;
- при многократно повтарящи се натоварвания, както и при продъл-

жително действие на постоянните и продължителните натоварвания
за конструкции от:
• обикновен бетон с естествена влажност - 1,50;
• обикновен бетон във водонаситено състояние - 1,20;
• обикновен бетон при променливо водонапиване и изсушаване - 1,75;
• лек, олекотен и с порьозна структура и клетъчен бетон - също, как-

то във формула (156);
ηη - същият коефициент, както във формула (156);

dw - диаметърът на стремената;

(2) Напрежението в стремената σσ  s не трябва да е по-голямо от Rs,ser и се оп-

ределя по формулата

(165),

където Q и Qb1 са съответно лявата и дясната страна на условие (95), ка-

то Rbt се заменя с Rbt,ser и коефициентът ϕϕb4 се умножава с 0,8.
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(3) Ако в зоната на действие на напречните сили няма нормални пукнатини, т.е.

ако е изпълнено условие (133), се допуска да се вземе предвид нарастването на нап-

речното усилие Qb1, което се поема от елемента по изчисляване от условие (153).

(4) Изчислителните съпротивления Rbt,ser и Rb,ser не трябва да надвишават

тези за бетон клас В30.

(5) За елементи от лек и олекотен бетон клас В7,5 пукнатината аcrc, изчисле-

на по формула (164), трябва да се увеличи с 30 %.

(6) При определяне на кратковременното и продължителното отваряне на

наклонени пукнатини се вземат предвид указанията на чл.126 за отчитане на про-

дължителното действие на товарите.

Глава четиринадесета

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА 

ЗАТВАРЯНЕ НА ПУКНАТИНИ

Раздел I

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл.130. Стоманобетонните елементи се изчисляват за затваряне на нормал-

ни и наклонени пукнатини спрямо надлъжната ос на елемента.

Раздел II

ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА НОРМАЛНИ ПУКНАТИНИ

СПРЯМО НАДЛЪЖНАТА ОС НА ЕЛЕМЕНТА

Чл.131. За да се постигне сигурно затваряне на нормалните пукнатини спря-

мо надлъжната ос на елемента при действието на постоянните и продължителни-

те товари, се спазват следните изисквания:

1. в напрягащата армировка S не трябва да възникват необратими деформа-

ции от действието на постоянните, продължителните и кратковременните товари,

което се осигурява със спазване на условието

(166),

където σσs е прирастът на напрежението в напрягащата армировка S от дейс-

твието на външните натоварвания, определен по формула (158)÷÷(160);

2. сечението на елемента с пукнатини в опънната зона от действието на посто-

янните, продължителните и кратковременните натоварвания трябва да остане натис-

нато при действието само на постоянните и продължителните натоварвания, като

нормалните напрежения σσ  b на натиск в ръба на елемента, опъван от външните нато-

варвания, са не по-малки от 0,5 МРа; σσ  b се определя за еластичния стадий от дейст-

вието на външните натоварвания и усилието от предварителното напрягане.

Чл.132. За участъците от елементи, които имат начални пукнатини в натис-

ковата зона (чл.21), напрежението σσ  sp във формула (166) се умножава с коефици-

ента (1 - λλ), а усилието Р при определяне на напрежението σσ  b се умножава с ко-

ефициент 1,1 (1- λλ) ≤≤ 1, където λλ се определя съгласно указанията на чл.118.
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Раздел III
ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА НАКЛОНЕНИ ПУКНАТИНИ
СПРЯМО НАДЛЪЖНАТА ОС НА ЕЛЕМЕНТА

Чл.133.(1) За да се постигне сигурно затваряне на наклонените пукнатини

спрямо надлъжната ос на елемента, двете главни напрежения в бетона, определе-

ни съгласно указанията на чл.123, за центъра на тежестта на приведеното сечение

от действието на постоянните и продължителните натоварвания, трябва да са на-

тискови и да не са по-малки от 0,5 МРа.

(2) Изискването по ал.1 се осигурява с предварително напрегната напречна

армировка (стремена или криволинейна надлъжна армировка).

Глава петнадесета
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ НА 
ДЕФОРМАЦИИ

Раздел I
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл.134.(1) Деформациите (провисвания, ъгли на завъртания) на елементите

на стоманобетонните конструкции се изчисляват по формулите на строителната

механика, като кривините се определят съгласно чл.135÷144.

(2) Кривините и деформациите на стоманобетонните елементи се отчитат от

тяхното начално положение, а при наличието на предварително напрягане - от по-

ложението им преди напрягането.

Чл.135. Кривината се определя, както следва:

1. за участъци от елемента, където в опънната зона не се образуват пукна-

тини, нормални към надлъжната ос на елемента - като за непрекъснато

тяло без пукнатини;

2. за участъци от елемента, където в опънната зона се образуват пукнати-

ни, нормални към надлъжната ос на елемента - като отношение на раз-

ликата между средните деформации на крайното влакно на натисковата

зона на бетона и на надлъжната опънна армировка към полезната висо-

чина на сечението на елемента.

Чл.136. Елементите или участъците от елементите се разглеждат без пукнати-

ни в опънната зона, ако в тях не се образуват пукнатини от действието на постоян-

ните, продължителните и кратковременните натоварвания или ако пукнатините са

затворени от действието на постоянните и продължителните натоварвания, като на-

товарванията се приемат с коефициент на сигурност за натоварване γγf = 1,0.
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Раздел II
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИВИНАТА НА СТОМАНОБЕТОННИТЕ 
ЕЛЕМЕНТИ В УЧАСТЪЦИ БЕЗ ПУКНАТИНИ В ОПЪННАТА ЗОНА

Чл.137.(1) В участъците, в които не се образуват пукнатини спрямо надлъж-

ната ос на елемента, пълната кривина на елементите, подложени на огъване, не-

центричен натиск и нецентричен опън, се определя по формулата

(167),

където (1/r)1 и (1/r)2 са кривините съответно от кратковременните и от

постоянните и продължителните временни натоварвания

(без да се отчита усилието от предварителното напрягане

Р); определят се по формулите

(168),

(168а),

където М е моментът от съответното външно натоварване (кратковре-

менно, продължително) спрямо оста, нормална към равни-

ната на действие на огъващия момент и минаваща през цен-

търа на тежестта на приведеното сечение;
ϕϕ  b1 - коефициент, отчитащ влиянието на кратковременното пъл-

зене на бетона, който се приема:

1. за обикновен бетон, за лек бетон с плътен дребен добавъчен материал - 0,85;

2. за бетон с леки добавъчни материали и за бетон с порьозна структура - 0,70;
ϕϕ  b2 - коефициент, който взема предвид влиянието на продължи-

телното пълзене на бетона; приема се по табл.36;

Таблица 36
Коефициент ϕb2 за конструкции      

от обикновен, лек, олекотен и 

с порьозна структура бетон

1. Непродължително действие 1

2. Продължително действие:
а) при влажност на въздуха на окръжаващата среда*:

      - под 70 % 2

      - 70 % и по-голяма и при натоварване на бетона 1,6

        във водонаситено състояние

б) при променливо водонасищане и изсушаване на 

бетона и влажност на въздуха на окръжаващата среда*:

      - под 70 % 2,4

      - 70 % и по-голяма и при натоварване на бетона 1,9

        във водонаситено състояние

в помещенията на отопляваните сгради и съоръжения.

Продължителност на натоварването

* За влажност на въздуха на окръжаващата среда се приема средната годишна

относителна влажност на външния въздух в района на строителството съгласно табл.5 

на Климатичния справочник на НРБ, том II, или относителната влажност на вътрешния въздух 
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(1/r)3 - кривината при огъването на елемента от кратковременното действие на

усилието Р от предварителното напрягане; определя се по формулата

(169),

(1/r)4 - кривината на елемента от съсъхването и от пълзенето на бетона

вследствие на усилието Р от предварителното напрягане; определя

се по формулата

(170),

като εε  b и εε  'b са относителните деформации на бетона, предизвикани от съ-

съхването и пълзенето вследствие на усилието Р от предвари-

телното напрягане, определени съответно за центъра на те-

жестта на надлъжната опънна армировка и за крайния натис-

нат ръб на бетонното сечение; определят се по формулите

(171),

(171а).
(2) Стойността на σσ  b се приема равна на сумата от загубите на предварително-

то напрежение от съсъхване и пълзене на бетона - поз.6, 8 и 9 от табл.5, за центъра

на тежестта на армировката в опънната зона, а σσ'b - същото за условно приета нап-

рягаща армировка, разположена на нивото на крайното натиснато влакно на бетона.

(3) Сумата от кривините (1/r)3 + (1/r)4 се приема не по-малка от Peopϕϕb2/ϕϕb1EbIred.

За елементи без предварително напрягане стойностите на кривините (1/r)3 и (1/r)4
се приемат равни на нула.

Чл.138. За елементи с начални пукнатини в натисковата зона (чл.21) криви-

ните (1/r)1, (1/r)2 и (1/r)3, определени по формула (168) и (169), се увеличават с 15

%, а кривината (1/r)4, определена по формула (170) - с 25 %.

Чл.139. В участъците с пукнатини в опънната зона, нормални на надлъжна-

та ос, които при действието на разглежданото натоварване се затварят, кривини-

те (1/r)1, (1/r)2, и (1/r)3 във формула (167) се увеличават с 20 %.
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Раздел III
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИВИНАТА НА СТОМАНОБЕТОННИТЕ 
ЕЛЕМЕНТИ В УЧАСТЪЦИ С ПУКНАТИНИ В ОПЪННАТА ЗОНА

Чл.140.(1) За елементи с правоъгълно, Т, двойно Т и кутиеобразно сечение,

подложени на огъване, нецентричен натиск и нецентричен опън при ео,tot і 0,8 ho,

кривината в участъците с нормални пукнатини спрямо надлъжната ос на елемента

се определя по формулата

(172),

където М е моментът на всички външни сили от едната страна на разг-
лежданото сечение и на усилието Р от предварителното нап-
рягане спрямо ос, минаваща през центъра на тежестта на ар-
мировката S и нормална към равнината, в която действа огъ-
ващият момент;

z - разстоянието от центъра на тежестта на армировката S до
приложната точка на равнодействащата на усилията в на-
тисковата зона на сечението над пукнатината; определя се
съгласно чл.142;

ψψs - коефициент, с който се взема предвид работата на опънатия
бетон в участъка между пукнатините; определя се съгласно
указанията на чл.143;

ψψb - коефициент, с който се взема предвид неравномерното разп-
ределение на деформациите в крайното натиснато влакно на
бетона по дължината на участъка с пукнатини; приема се:

1. за обикновен, лек и олекотен бетон при клас, по-висок от
В7,5 - 0,9;

2. за лек и олекотен бетон, за бетон с порьозна структура и за
клетъчен бетон при клас на бетона В7,5 и по-нисък - 0,7;

3. за конструкции, които се изчисляват за действието на
многократно повтарящи се натоварвания, независимо от
вида и класа на бетона - 1,0;

ϕϕf - коефициент, който се определя по формула (176);
ξξ - относителната височина на натисковата зона на бетона; оп-

ределя се съгласно чл.142;
νν - коефициент, който характеризира еластично-пластичното

състояние на бетона в натисковата зона; приема се по табл.37;

Ntot - равнодействащата на надлъжната сила N и на усилието Р от

предварителното напрягане (при нецентричен опън силата N

се приема със знак “минус”).

(2) При определяне на кривината на елемента в участъци с начални пукна-

тини в натисковата зона (чл.21) силата Р се намалява със стойността ∆∆Р, опреде-

лена по формула (162) към чл.127.
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Таблица 37

* За влажност на въздуха на окръжаващата среда се приема средната годишна от-
носителна влажност на външния въздух в района на строителството съгласно табл.5 на
Климатичния справочник на НРБ, том III, или относителната влажност на вътрешния
въздух в помещенията на отопляваните сгради и съоръжения.

Чл.141. За елементи от обикновен бетон, подложени на огъване и нецентри-

чен натиск, при Мcrc < Мr2 < (Мcrc + ψψbh
2 Rbt,ser) кривината от момента Мr2 се до-

пуска да се определя чрез линейна интерполация между стойностите на кривини-

те, определени за момент Мcrc като за елемент без пукнатини съгласно чл.137÷139

и за момент Мcrc + ψψbh
2 Rbt,ser съгласно чл.140. Коефициентът ψψ се приема съглас-

но указанията на чл.126, ал.4, като стойността му се намалява два пъти при отчита-

не на продължителното действие на постоянните и продължителните натоварвания.

Чл.142.(1) Относителната височина ξξ се изчислява по формулата

(173).
(2) При ξξ > 1 кривината се изчислява по чл.137 като за сечение без пукнатини.

(3) За второто събираемо на формула (173) горните знаци се приемат при на-

тисково, а долните - при опънно усилие Ntot (чл.140).

(4) Означенията във формула (173) са, както следва:
ββ - коефициент, който се приема за бетон:

- обикновен, лек и олекотен - 1,8;

- клетъчен и с порьозна структура - 1,4;

(174)

(175)
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обикновен, с порьозна 

лек и олекотен структура

1. Непродължително действие 0,45 0,45 0,45

2. Продължително действие:
а) при влажност на въздуха на окръжаващата среда*:

      - под 70 % 0,15 0,07 0,2

      - 70 % и по-голяма и при натоварване на бетона 0,19 0,09 0,25

        във водонаситено състояние

б) при променливо водонасищане и изсушаване на 

    бетона в натисковата зона и влажност на въздуха 

    на окръжаващата среда*:

      - под 70 % 0,12 0,06 0,17

      - 70 % и по-голяма при натоварване на бетона 0,16 0,07 0,21

        във водонаситено състояние

Коефициент ν за конструкции             

от бетон
Продължителност на натоварването

клетъчен
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(176);

еs,tot - ексцентрицитетът на силата Ntot относно центъра на тежестта на

армировката S; съответства на момента М (чл.140) и се определя

по формулата

(177).

(5) z се определя по формулата

(178),

като за нецентрично натиснати елементи z се приема не по-голямо от 0,97 еs,tot.
(6) За елементи с правоъгълно и Т сечение с плоча в опънната зона във фор-

мула (175) и (178) се приема:
1. h'f = 2а' - когато в натисковата зона има армировка;
2. h'f = 0 - когато в натисковата зона няма армировка.

(7) Сечения с плоча в натисковата зона при ξξ<h'f/ho се изчисляват като право-
ъгълни с широчина bf. Широчината bf на плочата се определя съгласно чл.76, ал.2.

Чл.143.(1) Коефициентът ψψs за елементи от обикновен и лек бетон се опре-
деля по формулата

(179),

при това трябва да се спази  еs,tot / ho ≥≥ 1,2 ϕϕ  ls.
(2) За елементи, подложени на огъване без напрягаща армировка, последният

член на дясната страна във формула (179) се допуска да се приеме равен на нула.
(3) Означенията във формула (179) са следните:
ϕϕ  ls - коефициент, който взема предвид влиянието на продължителното дейс-

твие на натоварването; приема се по табл.38;

Таблица 38

по-голям от В7,5 В7,5

1. Кратковременно действие при армировка:

а) гладки пръти, телове и въжета 1 0,7

б) пръти с периодичен профил 1,1 0,8

2. Продължително действие, независимо 0,8 0,6
    от вида на армировката

Коефициент ϕls при клас на бетона
Продължителност на натоварването
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es,tot - по формула (177);

(180),

където Wpl е по формула (150); Мr, Mrp са съгласно чл.117; за положи-

телни се приемат моментите, които предизвикват опън в

армировката S.

(4) За конструкции, изчислявани на умора, стойността на коефициента ψψ  s се

приема във всички случаи равна на 1,0.

Чл.144.(1) Пълната кривина 1/r за участък с пукнатини в опънната зона

се определя по формулата

(181),

където (1/r)1 е кривината от кратковременното действие на цялото нато-
варване, за което се изчисляват деформациите съгласно
указанията на чл.23;

(1/r)2 - кривината от кратковременното действие на постоянните
и продължителните натоварвания;

(1/r)3 - кривината от продължителното действие на постоянните и
продължителните натоварвания;

(1/r)4 - кривината от огъването на елемента вследствие съсъхва-
нето и от пълзенето на бетона в резултат от усилието Р от
предварителното напрягане. определя се по формула (170)
и съгласно чл.138.

(2) Кривините (1/r)1, (1/r)2 и (1/r)3 се определят по формула (172), като (1/r)1

и (1/r)2 се изчисляват за стойности на ψψs и νν, които отговарят на кратковременно-
то действие на натоварването, а (1/r)3 - за стойности на ψψs и νν, отговарящи на про-
дължителното действие на натоварването. Ако стойностите (1/r)2 и (1/r)3 се полу-
чат отрицателни, те се приемат равни на нула.
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Раздел IV
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОВИСВАНИЯТА

Чл.145.(1) Провисванията fm от деформациите при огъване се определят по

формулата

(182),

където Мх е огъващият момент в сечение х от действието на единична

сила, приложена по посока на търсеното преместване в

мястото, за което се определя провисването;

(1/r)x - пълната кривина на елемента в сечение х от натоварване-

то, за което се определя провисването; стойностите на 1/r

се определят по формула (167) и (181), съответно за учас-

тъци без и със пукнатини; знакът на 1/r се приема в съот-

ветствие с диаграмата на кривината.

(2) За елементи с постоянно сечение без напрягаща армировка, подложени

на огъване и имащи пукнатини, за всеки участък, в който огъващият момент не

променя знака си, се допуска кривината да се изчислява за най-напрегнатото се-

чение, а кривините за останалите сечения от този участък да се приемат, че се из-

менят пропорционално на диаграмата на огъващите моменти (фиг.25).

Чл.146. За елементи, натоварени на огъване, при l/h < 10, е необходимо да се от-

чита влиянието на напречните сили върху провисването. В този случай общото про-

висване ftot е равно на сумата от провисванията от огъване fm и от напречни сили fg.
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Чл.147.Провисването от напречни сили fg се определя по формулата

(183),

където Qx e напречната сила в сечение х от действието на единична си-

ла, приложена в мястото, за което се определя провисване-

то по посока на търсеното преместване;
γγx - деформация на хлъзгане, която се определя по формулата

(184),

като Qx е напречната сила в сечение х от действието на външното натоварване;
G - модул на хлъзгане на бетона (чл.49);

ϕϕb2 - коефициент, с който се взема предвид влиянието на продължи-
телното пълзене на бетона; приема се по табл.36;

ϕϕcrc - коефициент, с който се взема предвид влиянието на пукнатини-
те върху деформациите от хлъзгане; приема се:
- в участъци по дължина на елемента без нормални и наклоне-

ни пукнатини спрямо надлъжната ос на елемента - 1,0;

- в участъци, в които има само наклонени пукнатини спрямо

надлъжната ос на елемента - 4,8;

- в участъци, в които има само нормални или нормални и наклоне-

ни пукнатини спрямо надлъжната ос на елемента - по формулата

(185),

където Mx, (1/r)x са съответно моментът от външното натоварване и пъл-

ната кривина в сечение х от натоварването, при което се оп-

ределя провисването.

Чл.148. За плътни плочи с дебелина, по-малка от 25 cm (освен подпрените по

контура), армирани с мрежи, които имат пукнатини в опънната зона, провисванията,

изчислени по формула (182), се умножават с коефициент ,

където ho е в cm.
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ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
КОНСТРУКТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Глава шестнадесета
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл.149. При проектирането на бетонни и стоманобетонни конструкции, за да

се осигурят предпоставки за тяхното качествено изпълнение, необходимата дългот-

райност и съвместната работа на армировката и бетона, се спазват конструктивните

изисквания на тази част, а за сеизмични райони - и изискванията на действащата

нормативна уредба за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

Чл.150.(1) При проектирането на сгради и инженерни съоръжения в конст-

рукциите им се предвиждат деформационни фуги (фуги за слягане), температур-

но-съсъхвателни и противоземетръсни фуги.

(2) Деформационните фуги се приемат и конструират съгласно изискванията

на действащата нормативна уредба за фундиране на сгради и съоръжения и се пред-

виждат например при фундиране в почви от група “В”, пропадъчни почви, накло-

нени терени, нееднородни почви, при рязко изменение на натоварването или етаж-

ността на сградите с над 4 етажа, както и на планировъчното им решение и др.п.

Тези фуги се проектират по височината на сградата или съоръжението и стигат до

основната плоскост на фундамента, като при масивните бетонни и стоманобетонни

конструкции на сгради и съоръжения се проектират с двойни стени, а при скелет-

ните стоманобетонни конструкции - с двойни колони и греди или двойни рамки.

(3) Температурно-съсъхвателните фуги за конструкциите съгласно табл.39 се

приемат на разстояния, не по-големи от предписаните в нея. Когато по архитектур-

ни и конструктивни съображения се налагат разстояния между температурно-съсъх-

вателните фуги, по-големи от предписаните в табл.39, и при специални технологич-

но-експлоатационни и други изисквания (високи температури, непрекъснати поточ-

ни линии и др.п.), приетите разстояния се доказват с изчисление. Температурно-съ-

съхвателните фуги при стоманобетонни конструкции и съоръжения, фундирани вър-

ху земна основа, при която не съществува опасност от неравномерни слягания, се

проектират непрекъснати по височината им с двойни конструкции (при масивните

сгради с двойни стени, а при скелетните сгради и съоръжения - с двойни колони и

греди или двойни рамки), които стигат до горния ръб на фундаментите. Тези фуги

при подпорни стени стигат до основната плоскост на фундамента.

(4) Противоземетръсните фуги в сгради и съоръжения в земетръсни райони

се приемат и конструират съгласно изискванията на действащата нормативна

уредба за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.
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Таблица 39

* За стоманобетонни конструкции на едноетажни сгради съответните
максимални разстояния се увеличават с 20 %.

** Разстоянията между температурно-съсъхвателните фуги за скелетни
конструкции се отнасят за сгради, при които няма хоризонтално укрепващи връзки
или когато тези връзки са разположени в средата на деформационния блок.

(5) Фугите с различно предназначение в конструкцията на една и съща сграда
или съоръжение могат да се проектират обединени в общи фуги, ако обединените
фуги задоволяват изискванията на обединяваните съгласно посочените в ал.2, 3 и 4
действащи нормативни актове и изисквания за отделните видове и са конструира-
ни така, че да изпълняват предписаните им обединени функции. Фугите за слягане
и температурно-съсъхвателните фуги в конструкциите на сградите и съоръженията
в земетръсни райони се проектират и като противоземетръсни.

Чл.151.(1) В бетонните конструкции трябва да се предвижда конструктивна
армировка:

1. в местата, в които рязко се изменят размерите на напречното сечение
на елементите;

2. в местата, в които се изменя височината на стените (за участък с дъл-
жина, не по-малка от 1 m от всяка страна);

3. в бетонни стени - по всяка страна на отворите;
4. в конструкции, подложени на динамични натоварвания;
5. в по-слабо напрегнатия ръб на елементи, подложени на нецентричен

натиск, ако максималното напрежение в бетона, определено като за
еластичен материал, е по-голямо от 0,8Rb, а минималното - по-малко от
1 МРа или се окаже опънно, като при изключване на опъна максимал-
ното натисково напрежение не надвишава Rb; коефициентът на армира-
не µµ се приема не по-малък от 0,025 % за всяка страна на сечението;

6. за бетонни конструкции в земетръсни райони конструктивната армиров-

ка да се предвижда съгласно изискванията на действащата нормативна

уредба за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

в отопляеми сгради на открито или в 

или в почва неотопляеми сгради

1. Бетонни:
а) сглобяеми 40 30

б) монолитни с конструктивна армировка 30 20

в) монолитни без конструктивна армировка 20 10

2. Стоманобетонни* с обикновена армировка 
или предварително напрегнати от 
III категория по пукнатиноустойчивост:
а) сглобяеми скелетни**, вкл. смесени 60 40

   (с метални или дървени покриви)

б) сглобяеми с носещи стени 50 30

в) монолитни и сглобяемо-монолитни скелетни** 50 30

г) монолитни и сглобяемо-монолитни с    40 25

   носещи стени

Максимални разстояния в m между 

температурно-съсъхвателните фуги,

 които се допускат без изчисление 

за конструкции, намиращи се
Конструкции
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(2) Елементите на сглобяемите конструкции се проверяват за транспортира-

не и монтаж. В този случай необходимата армировка се определя от изчисление-

то за носеща способност, но не по-малка от 0,025 %.

(3) Ако с изчисление е установено, че носещата способност на бетонния еле-

мент се изчерпва едновременно с образуването на пукнатини в опънната зона, не-

обходимо е да се спазят изискванията на чл.22 за слабоармирани елементи (без да

се взема предвид съпротивлението на бетона на опън).

Чл.152.(1) Монолитни стени и шайби се проектират с конструктивна арми-

ровка, когато в тях възникват само натискови напрежения, които не надвишават из-

числителните съпротивления на бетона на натиск или когато в тях възникват опън-

ни напрежения, които могат да се изключат и не се образуват пукнатини. В такива

стени и шайби се поставя вертикална армировка в краищата и през 2-2,5 m по дъл-

жината на стените (шайбите), състояща се от по 4 надлъжни пръта с d ≥≥10 mm, ко-

ито се обхващат както при колони със стремена с d = 6 mm през 20 cm и стърчат по

40 cm над междуетажните подови плочи за връзка.

(2) Отворите в стените и шайбите (за врати и др.) се армират по всяка стра-

на на отвора по изчисление, но най-малко с по четири пръта с d = 10 mm, свърза-

ни със стремена с d = 6 mm.

(3) За монолитни шайби в земетръсни райони се спазват изискванията на

действащата нормативна уредба за проектиране в земетръсни райони.

Чл.153. Между елементите на сглобяеми подови конструкции трябва да се

предвиждат фуги за запълване с бетон. Широчината на такива замонолитващи

фуги се определя от условието за качествено уплътняване на бетона и не трябва

да е по-малко от 20 mm при елементи с височина на напречното сечение до 250

mm и от 30 mm - при елементи с по-голяма височина.

Чл.154. Проектното положение на армировката се осигурява чрез специални

средства (поставяне на пластмасови фиксатори, столчета от армировка, бетонни

подложки, окачвачи и др.п.), като особено внимание се обръща за осигуряване про-

ектното положение на армировката в плочите над подпорите и на балконите.

Чл.155. Стоманобетонни плочи, панели и др.п. с отвори се изчисляват с взема-

не под внимание на отворите. При малки размери отворите могат да се обрамчват с

допълнителна армировка със сечение, не по-малко от сечението на носещата арми-

ровка, прекъсната от отвора, която е необходима по изчисление за плоча без отвор.

Чл.156. В елементите на сглобяемите конструкции трябва да се предвиждат

приспособления за хващането им при повдигане - инвентарни монтажни отвинтва-

щи се куки; отвори за закачване, оформени с вбетонирани стоманени тръби; вбето-

нирани монтажни куки от армировъчни пръти и др.п. Куките за повдигане се изпъл-

няват от горещовалцувана армировъчна стомана съгласно изискванията на чл.53.
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Глава седемнадесета
МИНИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА СЕЧЕНИЯТА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ

Чл.157.(1) Дебелината на монолитните плочи се приема, не по-малка от:
1. за покривни конструкции - 40 mm;
2. за междуетажни подови конструкции на жилищни и обществени

сгради - 50 mm;
3. за междуетажни подови конструкции на производствени сгради - 60 mm;
4. за плочи от лек и олекотен бетон - 70 mm;
5. за плочи, по които преминават превозни средства - 100 mm.

(2) Минималната дебелина на сглобяемите плочи се определя с оглед да се
осигури необходимото бетонно покритие на армировката и разположението � по
дебелината на плочите (чл.160÷169).

Чл.158. Стройността lo/i - на елементите, подложени на нецентричен натиск
в което и да е направление, не трябва да е по-голяма от:

1. за стоманобетонни елементи от обикновен, лек и олекотен бетон - 150;
2. за стоманобетонни колони и стени в сгради - 120;
3. за бетонни елементи от обикновен, лек и олекотен бетон - 90.

Глава осемнадесета
БЕТОННО ПОКРИТИЕ НА АРМИРОВКАТА

Чл.159. Бетонното покритие на армировката осигурява съвместната работа
на армировката с бетона във всички етапи на строителството и експлоатацията на
конструкциите, както и защитата на армировката от външните атмосферни тем-
пературни и други подобни въздействия.

Чл.160.(1) Бетонното покритие на надлъжната носеща армировка (обикно-
вена и предварително напрягана на опори) не трябва да е по-малко от диаметъра
на пръта, тела или въжето и по-малко от:

1. за плочи и стени с дебелина до 100 mm вкл. - 10 mm;
2. за плочи и стени с дебелина над 100 mm - 15 mm;
3. за греди и ребра с височина под 250 mm - 15 mm;
4. за греди и ребра с височина 250 mm и по-голяма - 20 mm;
5. за колони - 25 mm;
6. във фундаменти:

а) сглобяеми и фундаментни греди - 30 mm;
б) монолитни с подложен бетон - 35 mm;
в) монолитни без подложен бетон - 70 mm.

(2) В еднослойни конструкции от лек и олекотен бетон клас В7,5 и по-нисък
бетонното покритие на армировката не трябва да е по-малко от 20 mm, а за външ-
ни стенни панели (без дебелината на фактурния слой) - не по-малко от 25 mm.

Чл.161.(1) Бетонното покритие на напречната, разпределителната и конструктив-
ната армировка се приема не по-малко от диаметъра на армировката и не по-малко от:

1. при височина на сечението на елемента, по-малка от 250 mm - 10 mm;
2. при височина на сечението на елемента, равна и по-голяма от 250 mm - 15 mm.

(2) В елементи от лек и олекотен бетон бетонното покритие на напречната ар-
мировка се приема не по-малко от 15 mm, независимо от височината на сечението.
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Чл.162. При елементи с пръстеновидно или кутиеобразно сечение бетонното покри-

тие на армировката и от вътрешната бетонна повърхност на елемента трябва да отговаря

на изискванията на чл.160 и 161.

Чл.163.(1) При предварително напрегнати елементи с армировка от клас А-IV или ар-

мировъчни въжета бетонното покритие на армировката в края им по дължината на зоната

на предаване на напреженията (чл.58) не трябва да е по-малко от 2d и по-малко от 40 mm -

за армировка от пръти, и по-малко от 20 mm - за армировъчни въжета.

(2) Бетонното покритие на напрягащата армировка със и без анкери в зоната на пре-

даване на напреженията се допуска да се приема за сеченията при подпорите както за се-

ченията в полето в следните случаи:

1. за предварително напрегнати елементи с концентрирано предаване на опорните уси-

лия, когато са предвидени стоманени опорни части и напречна армировка (заварени

напречни мрежи или обхващащи надлъжната армировка стремена) съгласно чл.214;

2. в плочи, панели и стълбове за далекопроводи - при условие, че в краищата е

поставена допълнителна напречна армировка (коритообразни заварени мрежи

или затворени стремена), предвидена в чл.214, като диаметърът на напречната

армировка е не по-малък от 1/4 от диаметъра на надлъжната предварително

напрегната армировка и не по-малък от 5 mm.

Чл.164.(1) В предварително напрегнати елементи с надлъжна армировка в канали,

напрягана върху бетон, разстоянието от повърхността на елемента до повърхността на ка-

нала е не по-малко от 40 mm и не по-малко от широчината на канала, а разстоянието до

страничната повърхност на елемента - не по-малко от половината височина на канала.

(2) Когато напрягащата армировка е поставена в жлебове или извън сечението на еле-

ментите, бетонното покритие, което се прави допълнително чрез торкретиране или по друг

начин, не трябва да е по-малко то 25 mm.

Чл.165.(1) Краищата на армировъчните пръти, които не са заварени към закотвящи

части, трябва да отстоят от челото на сглобяеми елементи при дължина на изделието до 9

m - на 10 mm, до 12 m - на 15 mm, над 12 m - на 20 mm, а при монолитни елементи, неза-

висимо от дължината им - на 20 mm.

(2) Краищата на напрягащата армировка и закотвящите приспособления трябва да

имат покрития от циментно-пясъчен разтвор с дебелина, не по-малка от 5 mm, или от бе-

тон с дебелина, не по-малка от 10 mm.

Чл.166. За конструкции, които са подложени на постоянно или периодично въздейс-

твие на агресивна среда (дим, киселинни пари и др.), както и при повишена влажност, бе-

тонното покритие на армировката се определя съобразно изискванията на съответната

действаща нормативна уредба за защита на строителните конструкции от корозия.
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Глава деветнадесета
МИНИМАЛНИ РАЗСТОЯНИЯ МЕЖДУ АРМИРОВЪЧНИТЕ ПРЪТИ

Чл.167.(1) Светлото разстояние между армировъчните пръти (или каналооб-

разувателите - при предварително напрегната армировка, напрягана върху бето-

на) по височината и широчината на сечението трябва да осигурява съвместната

работа на армировката с бетона и се определя с оглед удобното полагане и уплът-

няване на бетонната смес.

(2) За предварително напрегнати конструкции трябва да се взема предвид

местният натиск върху бетона и габаритите на напрягащите устройства (преси,

котви и др.п.).

Чл.168.(1) Светлото разстояние между надлъжните пръти на обикновената или

напрягащата армировка, която се напряга върху опори, както и между надлъжните

пръти на съседни равнинни заварени скелети, се приема не по-малко от най-големия

номинален (без изпъкналостите и ребрата) диаметър на прътите и не по-малко от:

1. ако при бетонирането прътите заемат хоризонтално или наклонено положение:

а) за долна армировка - 25 mm;

б) за горна армировка - 30 mm;

в) за долна и горна армировка в повече от два реда по височината на

сечението светлото разстояние между прътите в хоризонтало нап-

равление (без прътите в долните два реда) - 50 mm;

2. ако при бетонирането прътите заемат вертикално положение - 50 mm.

(2) При недостатъчни размери на бетонното сечение се допуска армировъч-

ните пръти да се поставят сдвоени (без междина между двата пръта).

(3) Светлото разстояние между каналите на армировката в предварително нап-

регнати елементи (с изключение на непрекъснато армираните конструкции) трябва

да е не по-малко от диаметъра на канала и във всички случаи - не по-малко от 50 mm.

(4) Осовото разстояние между армировъчните пръти в плочи се приема не по-

малко от:

1. при заварени мрежи - 50 mm;

2. при връзвани мрежи - 70 mm.

Чл.169. За разстоянието между армировъчните пръти трябва да се спазват и

конструктивните указания в глава двадесета и глава двадесет и първа.



Глава двадесета
НАДЛЪЖНА АРМИРОВКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ

Чл.170.(1) Площта на сечението на надлъжната армировка в стоманобетон-
ните елементи се приема не по-малка от посочената в табл.40. Минималната
площ на сечението на армировката, посочена в таблицата, се отнася към площта
на бетонното сечение, равна на произведението (bho) на широчината b на право-
ъгълното сечение или на реброто на Т или двойно Т сечение и полезната височи-
на на сечението ho. В елементи с надлъжна армировка, която е разположена рав-
номерно по контура на сечението, както и в елементи, подложени на центричен
опън, посочената в табл.40 стойност на минималното армиране се отнася към ця-
лата площ на бетонното сечение (bh).

(2) В елементи с надлъжна армировка, която е разположена равномерно по
контура на сечението, както и в елементи, подложени на центричен опън, минимал-
ният процент на армиране за цялата надлъжна армировка се приема двойната стой-
ност на посочената в табл.40 и се отнася за цялото бетонно сечение.

Таблица 40

(3) Минималният процент за всяка от армировките S и S' при елементи, подло-
жени на нецентричен натиск, при които се използва по-малко от 50 % от носещата им
способност, независимо от стройността на елементите, се приема равен на 0,05.

(4) Изискванията на табл.40 не се спазват за армировка, която се определя от
изчисляването на елемента за състояние на транспортиране и на монтаж. В този
случай площта на сечението на армировката се определя само по изчисление за
носеща способност.

(5) Ако от изчисленията е установено, че носещата способност на елемента
се изчерпва едновременно с образуването на пукнатини в опънната зона, се взе-
мат предвид изискванията на чл.22.

(6) Изискванията на ал.1-3 не се отнасят за армировката, която се поставя по
контура на плочите или панелите въз основа на изчисленията за огъване в равнината
на плочата (панела).

Чл.171. Надлъжната носеща армировка на конструкциите и елементите, с
изключение на предварително напрегнатата, трябва да е изпълнена от един и съ-
щи клас стомана, а броят на различните диаметри да е възможно най-малък.

Минимална площ на сечението  

на надлъжната армировка в 

стоманобетонните елементи в

% от площта на бетонното сечение

1. Армировка S в елементи, подложени на огъване,

 както и на нецентричен опън, когато надлъжната сила

 е приложена извън полезната височина на сечението

2. За всяка армировка S и S' в елементи, подложени 

на нецентричен опън, когато надлъжната сила е 

приложена между армировките S и S'

3. За всяка армировка S и S' в елементи, подлoжени на 

нецентричен натиск (вкл. при случаен ексцентрицитет) при:
а) lo/i равно или по-малко от 17 0.05
б) lo/i равно на 35 0.1
в) lo/i равно на 83 0.2
г) lo/i равно на 104 0.25
д) за междинните стойности на lo/i чрез съответна линейна интерполация

Условия на работа на надлъжната                                       

армировка в елементите

0.05

0.05
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Чл.172.(1) Диаметърът на надлъжните пръти в елементите от лек и олекотен бе-
тон, подложени на натиск, в зависимост от класа на бетона, не трябва да е по-голям от:

1. при В12,5 - 16 mm;
2. при В15÷В25 - 25 mm;
3. при В30 и по-висок - 40 mm.

(2) Диаметърът на надлъжните пръти в елементите от лек и олекотен бетон,
подложени на огъване, с армировка клас А-IV и по-висок, в зависимост от класа
на бетона, не трябва да е по-голям от:

1. при В12,5 и по-нисък - 16 mm;
2. при В15÷В25 - 25 mm;
3. при В30 и по-висок - 32 mm.

(3) При монолитни конструкции в елементи, подложени на нецентричен на-
тиск (колони и др.), диаметърът на надлъжните пръти на носещата армировка не
трябва да е по-малък от 12 m.

Чл.173. В линейни елементи, подложени на нецентричен натиск, разстояни-
ето между осите на надлъжните армировъчни пръти се приема в посока, перпен-
дикулярна на равнината на огъване, не по-голямо от 400 mm, а в посока на рав-
нината на огъване - не по-голямо от 500 mm.

Чл.174. В елементи, подложени на нецентричен натиск, при които се изпол-
зва по-малко от 50 % от носещата способност им способност, както и в елементи
със стройност lo/i, по-малка от 17 (например подколонници), при които по изчис-
ление не се изисква натискова армировка, а опънната армировка не надминава 0,3
%, се допуска да не се поставя исканата надлъжна и напречна армировка съглас-
но чл.173, чл.178, чл.179 и чл.180 по страните, успоредни на равнината на огъва-
нето. В този случай армирането по страните, перпендикулярни на равнината на
огъване, се извършва със заварени скелети и мрежи с бетонно покритие, не по-
малко от два пъти диаметъра на надлъжната армировка и не по-малко от 50 mm.

Чл.175.(1) В греди с широчина 120 mm и по-голяма най-малко два от над-
лъжните носещи пръти трябва да минават зад ръба на подпорите.

(2) В подови и покривни панели, гъсторебрени конструкции и др.п. с широ-
чина на ребрата до 120 mm се допуска във всяко ребро зад ръба на подпората да
премине само един от надлъжните носещи пръти.

Чл.176.(1) В плочите разстоянието между осите на носещите пръти в сред-
ната част на отвора и над подпорите (от горната страна) не трябва да е по-голямо
от 200 mm при дебелина на плочата до 150 mm и по-голямо от 1,5 h - при дебе-
лина на плочата над 150 mm, където h e дебелината на плочата (с не по-малко от
3 пръта на линеен метър).

(2) Площта на сечението на прътите, минаващи зад ръба на подпорите на
плочите, за всеки метър широчина на плочата трябва да е най-малко 1/3 от площ-
та на сечението на армировката в отвора, определена за най-големия огъващ мо-
мент, като разстоянието между прътите е не по-голямо от 400 mm.

(3) При армиране на непрекъснати плочи със заварени мрежи на рула се до-
пуска при междинни подпори мрежите да се огъват в горната зона.

Чл.177. В елементи, подложени на огъване, с височина на сечението над 700
mm, се поставят конструктивно странични надлъжни пръти по височината на сече-
нието на разстояние между тях, не по-голямо от 400 mm, с площ на сечението за все-
ки прът, не по-малко от 0,1 % от площта на бетонно сечение с височина, равна на
разстоянието между тези пръти по височината на елемента, и с широчина, равна на
половината от широчината на реброто на елемента, но не по-голяма от 200 mm.
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Глава двадесет и първа
НАПРЕЧНА АРМИРОВКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ

Чл.178.(1) Под повърхностите на стоманобетонния елемент, близо до които
се поставя надлъжна армировка, трябва да се предвижда и напречна армировка,
обхващаща крайните надлъжни пръти.

(2) Напречна армировка може да не се поставя по страните на тънки елемен-
ти, подложени на огъване, ако са армирани само с един надлъжен прът или с един
заварен скелет.

(3) В елементи, подложени на нецентричен натиск, с центрично разположе-
на напрягаща надлъжна армировка (например в пилоти) не е необходимо да се
поставя напречна армировка, ако носещата способност за напречни сили се оси-
гурява само от бетона.

Чл.179.(1) В линейни елементи на конструкции от обикновен, лек и олекотен
бетон, подложени на нецентричен натиск и на огъване, с натискова армировка, ко-
ято е необходима по изчисление, стремената се поставят на разстояние:

1. при Rsc по-малко или равно на 400 МРа - не по-голямо от 500 mm и
не по-голямо от:
а) при връзвани скелети - 15d;
б) при заварени скелети - 20d;

2. (Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.) при Rsc , по-мал-
ко или равно на 430 МРа - не по-голямо от 400 mm и не по-голямо от:
а) при връзвани скелети - 12d;
б) при заварени скелети - 15d.

(2) Напречната армировка (стремената) в линейните елементи по ал.1 се конст-
руира така, че да укрепва натиснатите пръти срещу изкълчване в произволна посока.

(3) Разстоянието между стремената в колоните не трябва да е по-голямо от
по-малкия размер на напречното сечение на колоната.

(4) При елементи, подложени на нецентричен натиск, разстоянието между
стремената в зоните, в които надлъжната носеща армировка се снажда без зава-
ряване, не трябва да е по-голямо от 100 mm.

(5) Ако процентът на натиснатата надлъжна армировка, необходима по из-
числение, е по-голям от 1,5 %, както и ако цялото сечение на елемента е натисна-
то и общият процент на надлъжната армировка S и S' е по-голям от 3 %, стреме-
ната се поставят през разстояние, не по-голямо от 10d, но не повече от 300 mm.

Чл.180.(1) В елементи, подложени на нецентричен натиск, връзваните стре-
мена се конструират така, че надлъжните пръти (най-много през един прът) да по-
падат в местата на огъване на стремената, а огъвките да са на разстояние, не по-
голямо от 400 mm по широчината на напречното сечение. Допуска се при широ-
чина на сечението до 400 mm и при не повече от четири надлъжни пръта по тази
страна всички надлъжни пръти да се обхванат от едно стреме.

(2) При елементи, подложени на нецентричен натиск, армирани със заварени рав-
нинни скелети, двата крайни скелета (разположени по противоположните страни) се
съединяват един с друг, за да образуват пространствен скелет. По страните на елемен-
тите, перпендикулярни към равнинните скелети, се поставят напречни пръти на същи-
те разстояния както напречните пръти на равнинните скелети и се заваряват към ъгло-
вите надлъжни пръти на скелетите чрез електросъпротивително точково заваряване.

(3) Ако в крайните равнинни скелети има междинни надлъжни пръти, те се
свързват най-много през един и на не по-голямо разстояние от 400 mm по широ-
чината на страната с надлъжните пръти по противоположната страна.
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Чл.181.(1) (Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.) В еле-

менти, подложени на нецентричен натиск (колони и др.п.), когато в изчислението

е взета предвид напречната армировка от заварени мрежи (от армировка клас А-

I, А-II, А-III и Т-III, с диаметър, не по-голям от 14 mm, и клас В-I и Вр-I) или от

обикновена спираловидна или пръстеновидна армировка, се приемат:

1. размерът на клетката на мрежата - не по-малък от 50 mm, но не по-голям

от 1/4 от по-малката страна на напречното сечение на елемента и не по-

голям от 100 mm;

2. диаметърът на навивката на спиралата или диаметърът на пръстена -

не по-малък от 200 mm;

3. разстоянието между мрежите - не по-малко от 60 mm, но не по-голямо

от 1/3 от по-малката страна на напречното сечение на елемента и не по-

голямо от 150 mm;

4. ходът на спиралата и разстоянието между пръстените - не по-малки от

40 mm и не по-големи от 1/5 от диаметъра на напречното сечение на

елемента, но не по-големи от 100 mm.

(2) Мрежите, спиралите и пръстените трябва да обхващат цялата носеща

надлъжна армировка и да имат необходимото закотвяне.

(3) Напречната армировка, която се използва за усилване на крайните участъци на

елементи, подложени на нецентричен натиск, трябва да се състои от най-малко 4 мре-

жи и да се разпредели на разстояние (мерено от челото на елемента), не по-малко от:

1. при надлъжна армировка от гладки пръти - 20d;

2. при надлъжна армировка от пръти с периодичен профил - 10d.

Чл.182.(1) В подложени на нецентричен натиск линейни елементи с връзва-

ни скелети диаметърът на стремената се приема не по-малък от 0,25d (d е най-го-

лемият диаметър на надлъжните пръти) и не по-малък от 5 mm.

(2) В подложени на огъване елементи с връзвани скелети диаметърът на

стремената се приема не по-малък от:

1. при височина на сечението на елемента, равна или по-малка от 800 mm - 6 mm;

2. при височина на сечението на елемента, по-голяма от 800 mm - 8 mm.

(3) Отношението между диаметрите на напречните и надлъжните пръти в

заварени скелети и мрежи се приема според условията на заваряване съгласно съ-

ответните нормативни актове.

Чл.183.(1) В гредови конструкции (греди, ребра и др.п.) с височина, по-го-

ляма от 150 mm, и в подови елементи с кухини или гъсторебрени конструкции с

височина, по-голяма от 300 mm, се поставя вертикална напречна армировка.

(2) В плътни плочи, независимо от височината им, в плочи с кухини или гъс-

торебрени конструкции с височина, по-малка от 300 mm, и в гредови конструкции

(греди, ребра и др.п.) с височина, по-малка от 150 mm, се допуска да не се поставя

напречна армировка, ако са изпълнени изискванията на чл.91, ал.2 и чл.93.
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Чл.184. Напречната армировка в гредови конструкции и в плочи от различен

вид, посочени в чл.183, се поставя на разстояния, както следва:

1. в участъците при подпорите, равни на 1/4 от отвора при равномерно раз-

пределено натоварване, а при съсредоточени натоварвания - на разстоя-

нието от подпората до най-близкото съсредоточено натоварване, но не

по-малко от 1/4 от отвора:

а) при височина на сечението на елемента, равна или по-малка от 600 mm

- не по-големи от h/2 и от 200 mm;

б) при височина на сечението на елемента, по-голяма от 600 mm - не

по-големи от h/3 и от 500 mm;

2. в останалата част от отвора, при височина на елемента, по-голяма от

300 mm - не по-големи от 3/4h и от 500 mm.

Чл.185. Напречната армировка, предвидена за поемане на напречните сили,

трябва да има сигурно закотвяне по краищата чрез заваряване към надлъжната ар-

мировка или чрез обхващането �.

Чл.186. Напречната армировка в плочите в зоната на продънване се поставя

на разстояния, не по-големи от 1/3h и от 200 mm, като широчината на участъка, в

който се поставя напречната армировка, трябва да е не по-малка от 1,5h (където

h e дебелината на плочата).

Чл.187.(1) Огънати пръти от обикновена армировка се предвиждат в еле-

менти, подложени на огъване, когато са армирани с връзвани скелети, под съсре-

доточени натоварвания и в къси конзоли. Прътите трябва да се огъват по дъга с

радиус, не по-малък от 10d. В краищата на огънатите пръти трябва да се оставят

прави участъци с дължина, не по-малка от 0,8lan съгласно чл.191, и не по-малка

от 20d в опънната зона и 10d в натисковата зона. Правият участък на огънатите

пръти от гладка армировка трябва да завършва с кука.

(2) Разстоянието от ръба на крайната свободна подпора до горната огъвка на

първия огънат прът не трябва да е по-голямо от 50 mm. Началото на огъвката в

опънната зона трябва да е на разстояние, не по-малко от ho/2 от нормалното сече-

ние, в което огънатият прът е необходим за поемане на огъващия момент, а краят

на огъвката не трябва да е по-близо от ho от сечението, в което този прът преста-

ва да се използва за поемане на момента.

Чл.188.(1) Напречното армиране на къси конзоли, които са част от колона,

се изпълнява с хоризонтални стремена, с хоризонтални стремена и огънати пръ-

ти или с наклонени под ъгъл 45° стремена, както следва:

1. при h > 2,5а (където а и h са показани на фиг.14) конзолата се армира

с хоризонтални стремена, като се препоръчва да се поставят и огъна-

ти пръти (фиг.26а) с диаметър, не по-голям от 1/15 от дължината на

огъвката linc и от 25 mm; при h >3,5a и Q ≤≤ Rbtbho огънати пръти не се

поставят (ho се отнася за подпорното сечение на конзолата);

2. при h ≤≤ 2,5а конзолата се армира с наклонени стремена по цялата висо-

чина (фиг.26б).

(2) Във всички случаи разстоянието между стремената не трябва да е по-го-

лямо от h/4 и от 150 mm.

(3) Общата площ на сечението на наклонените стремена или на огънатите пръ-

ти, пресичащи горната половина на линията с дължина lw, която съединява горния вън-

шен край с долния край на конзолата (фиг.26), не трябва да е по-малка от 0,002 bho.
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Чл.189.(1) При подложени на огъване греди с правоъгълно сечение, при плочог-

реди с плочи в опънната зона (обратни греди, непрекъснати греди в зоната при под-

пората и др.) и при греди с натискова армировка стремената трябва да са затворени.

(2) В елементи, подложени на огъване и усукване, връзваните стремена

трябва да са затворени и със сигурно закотвяне на краищата (краищата им се раз-

минават на 30d, където d е диаметърът на стремето), а при заварени скелети всич-

ки напречни пръти в двете направления трябва да са заварени към ъгловите над-

лъжни пръти, като образуват затворен контур. При това тряба да е осигурена ед-

наква носеща способност на съединенията и стремената.
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Глава двадесет и втора
ЗАКОТВЯНЕ НА ОБИКНОВЕНАТА АРМИРОВКА

Чл.190.(1) Прътите с периодичен профил, както и гладките пръти в заварени

мрежи и скелети, завършват без куки. Опънните гладки пръти във връзвани скелети

и връзвани мрежи трябва да завършват с куки или със заварени закотвящи части.

(2) Вътрешният диаметър на огъване на куките не трябва да е по-малък от:

1. за конструкции от обикновен бетон - 2,5d;

2. за конструкции от лек и олекотен бетон:

а) при d, по-малък от 12 mm - 2,5d;

б) при d, по-голям или равен на 12 mm - 5d.

Чл.191.(1) Надлъжните пръти трябва да продължават с дължина, не по-мал-

ка от lan зад перпендикулярното сечение спрямо надлъжната ос на елемента, в ко-

ето те са взети предвид с пълно изчислително съпротивление. При това гладките

армировъчни пръти трябва да завършват с куки и да имат заварена напречна ар-

мировка по дължината на закотвянето.

(2) Дължината на закотвянето се определя по формулата

(186),

но не по-малко от lan = ∆∆λλand, като ωω an, ∆∆λλan, lan и допустимата минимална дъл-

жина lan се приемат по табл.41. Допуска се към Rb да се въведат, освен γγb2, допълни-

телни коефициенти за условия на работа на бетона съгласно табл.41.

Таблица 41

* За колони допустимата минимална дължина при снаждане на надлъжните

пръти е 400 mm.

(3) Допуска се, когато закотвяните пръти са поставени с по-голямо сечение

от необходимото по изчисление за носеща способност с пълното изчислително

съпротивление, изчислената по формула (186) дължина на закотвяне lan да се на-

мали, като се умножи с отношението на необходимото по изчисление към дейст-

вително поставеното сечение на армировката.

(4) Ако закотвянето е в опънна зона, в която по изчисление се образуват пук-

натини надлъжно на прътите, те трябва да се закотвят в натисковата зона с дъл-

жина lan по формула (186).

∆λ an lan в mm ∆λ an lan в mm

1. Закотвяне на:

а) опънна армировка в 0.7 11 20 250 1.2 11 20 250

опънната зона

б) натискова армировка 0.5 8 12 200 0.8 8 15 200

или опънна армировка 

в натисковата зона

2. Снаждане на армировката 

със застъпване:

а) в опънна зона 0.9 11 20 250 1.55 11 20 250

б) в натискова зона* 0.65 8 15 200 1 8 15 200

Условия на работа на 

обикновената армировка

гладка

Коефициенти за определяне закотвянето на обикновената армировка

не по-малко от не по-малко отωan ∆λ an ωan ∆λ an

с периодичен профил

d
R

R
l an

b

s

anan 




 ++== λλ∆∆ωω
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(5) Когато не е възможно да се изпълнят изискванията, посочени в ал.1÷4,

трябва да се вземат мерки да се осигури закотвените надлъжни пръти да работят

с пълното изчислително съпротивление в разглежданото сечение (чрез поставяне

на заварена напречна армировка, заваряване на закотвящи шайби или други закот-

вящи стоманени части към краищата на прътите или огъване на закотвяните пръ-

ти). При това дължината на закотвянето lan не трябва да е по-малка от 10d.

(6) Опънната армировка във връзвани скелети в елементи, подложени на

огъване, не трябва да се прекъсва в отвора на елемента.

(7) Дължината на опънатите закотвящи пръти на вбетонираните части, за-

котвени в опънат или натиснат бетон при σσ  bc / Rb > 0,75 или σσ  bc / Rb < 0,25, се

определя по формула (186), като се използват значенията на ωω an, ∆∆λλan, lan по

поз.1а от табл.41. В останалите случаи (0,25 ≤≤ σσ  bc/Rb ≤≤ 0,75) посочените значе-

ния трябва да се приемат по поз.1б от табл.41. Тук σσ  bc са натискови напрежения

в бетона, които действат перпендикулярно на закотвящия прът, определени като

за еластично тяло за приведеното сечение от постоянно действащите натоварва-

ния при коефициент на натоварване γγf = 1,0.

(8) При действието на опънни и срязващи усилия върху закотвящите пръти

на вбетонираните части дясната част на формула (186) се умножава с коефициен-

та δδ, определен по формулата

(187),

където Nan1 и Qan1 са съответно опънните и хлъзгащите усилия в закот-

вящите пръти.

(9) Дължината на закотвящите пръти не трябва да е по-малка от най-малка-

та стойност на lan съгласно изискванията на този член.

(10) Закотвящи пръти от гладка армировка клас А-I на вбетонирани части се

прилагат само при наличие на усилвания в краищата им във вид на заварени към тях

закотвящи шайби, удебелени глави или къси заварени напречни пръти. Дължината

на тези закотвяния се определя с изчисления на изскубване и смачкване на бетона.

Чл.192.(1) При крайни свободни подпори на елементи, подложени на огъва-

не, за да се осигури закотвянето на всички надлъжни армировъчни пръти, дости-

гащи зад ръба на подпората, се спазват следните изисквания:

1. ако е спазено условието на чл.93, опънните пръти трябва да продъл-

жат зад вътрешния ръб на свободната подпора с дължина, не по-мал-

ка от ∆∆land и не по-малка от 10 cm, където ∆∆lan се взема от табл.41;

2. ако не е спазено условието на чл.93, опънните пръти трябва да про-

дължат зад вътрешния ръб на свободната подпора с дължина lan по

формула (186) и не по-малка от land.

(2) Дължината на закотвянето lan при крайната свободна подпора, за която са

намалени изчислителните съпротивления на армировката (чл.57 и табл.23), се оп-

ределя съгласно чл.191 и поз.1б на табл.41.

(3) При греди половината от броя на надлъжните пръти в крайното поле

трябва да се продължи зад ръба на крайната подпора, а при средните подпори -

една трета от броя на надлъжните пръти в съответното средно поле.

7,0

N

Q
1

3,0

1an

1an

++
++

==δδ

3.Б

4

115

Строителна библиотека - Том 3 Конструкции на сгради и съоръжения

Норми за проектиране 

на бетонни и стоманобетонни конструкции



(4) При наличие на напречна армировка от заварени мрежи или заварени пръс-
теновидни стремена дължината на зоната на закотвяне се намалява чрез разделяне на
коефициента ωωan с величината 1 + 12 µµνν и заменянето на коефициента ∆∆λλan със стой-
ността 10 σσb /Rb. Тук µµνν е обемният коефициент на армиране, който се определя:

1. при заварени мрежи - по формула (57);
2. при заварени пръстеновидни стремена - по формулата

(188),

където Аsw е площта на сечението на заварените пръстеновидни стреме-
на, разположени по страните на елемента; при всички слу-
чаи стойността на µµ  v се приема не по-голяма от 0,06; нап-
режението σσ  b на натиск върху бетона при опората се опре-
деля, като се раздели подпорната реакция на площта на
опиране на елемента и се приема не по-голямо от 0,5 Rb.

(5) Напречното армиране на елемента за закотвяне на армировката се разп-
ределя по дължината на зоната на закотвяне от края на елемента до най-близката
към подпората нормална пукнатина.

(6) Дължината на пръта зад вътрешния ръб на подпората се намалява спря-
мо предписаната в този член, ако по изчисление стойността на lan < 10d и се при-
ема равна на lan, но не по-малка от ∆∆land и 10 cm.

(7) При заваряване на края на прътите към сигурно закотвени стоманени
вбетонирани части (напречни пръти, направа на анкери или специални огъвания)
не се прави намаляване на изчислителното съпротивление на надлъжната арми-
ровка в подпорния участък.

Глава двадесет и трета
ЗАВАРЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА АРМИРОВКАТА И НА 
БЕТОНИРАНИТЕ ЧАСТИ

Чл.193.(1) Основните видове заварени съединения, които трябва да се из-
ползват при изработването на армировка и вбетонирани части и при заваряване в
монтажни условия, са дадени в приложение №2 и 3.

(2) Други типове заварени съединения, освен посочените в приложение №2
и 3, могат да се прилагат след съгласуване по установения ред.

(3) Не се допуска заваряване на високоякостни телове и въжета.
(4) Заварените съединения трябва да отговарят на изискванията на съответ-

ната нормативна уредба за заваряване.
Чл.194. При изработването на армировка и вбетонирани части прътите се

съединяват помежду си и със стоманените профили предимно чрез електросъпро-
тивително заваряване, а при Т-образни съединения с плоски елементи - и чрез за-
варяване под флюс.

Чл.195. При монтирането на армировка и при свързването на сглобяеми сто-
манобетонни елементи се прилага предимно полуавтоматичното заваряване.
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Чл.196.(1) Ръчното електродъгово заваряване в заводски и монтажни усло-
вия се допуска да се използва в следните случаи:

1. при липса на подходящо обзавеждане за заваряване по другите начини;
2. ако за конкретни случаи то е с доказани технико-икономически пре-

димства в сравнение с другите начини на заваряване;
3. за заваряване на допълнителни елементи (стоманени профили и план-

ки, куки и др.) към прътите на армировъчните мрежи и скелети.
(2) Не се допуска електродъгово заваряване за прихващане на пресичащи се

пръти, ако те са от стомана клас А-II и стомана марка 35ГС от клас А-III.
Чл.197. Заварените съединения за свързване на плоските елементи на вбето-

нираните части в монтажни условия се проектират в съответствие с изисквания-
та на действащите норми за проектиране на стоманени конструкции.

Глава двадесет и четвърта
СНАЖДАНЕ НА ОБИКНОВЕНА АРМИРОВКА 
ЧРЕЗ ЗАСТЪПВАНЕ БЕЗ ЗАВАРЯВАНЕ

Чл.198.(1) Снаждането на обикновената носеща армировка чрез застъпване
се прилага както при заварени, така и при връзвани скелети и мрежи с диаметър
на армировката, не по-голям от 28 mm.

(2) Не се препоръчва снаждане на носещите армировъчни пръти чрез застъпва-
не в онези места на опънната зона на елементи, подложени на огъване и нецентричен
натиск, в които армировката се използва напълно. Не се допуска снаждане на носе-
щи армировъчни пръти чрез застъпване в линейни елементи с изцяло опънати сече-
ния и във всички случаи на прилагане на прътова армировка клас А-IV и по-висок.

Чл.199. Снажданията на опънна или натискова армировка, както и снаждания-
та на заварени мрежи и скелети в направление на носещата армировка, трябва да
имат дължина на застъпване llap, не по-малка от lan по формула (186) и табл.41.

Чл.200.(1) Снажданията чрез застъпване на заварени мрежи и скелети и на
опънни пръти при връзвани скелети и мрежи трябва да се правят на различни мес-
та. Осовото разстояние между снажданията на различни места не трябва да е по-
малко от 1,5 llap (фиг.27). Площта на сечението на носещите пръти, които се снаж-
дат на едно място или на разстояние, по-малко от дължината на застъпването llap,
при гладки пръти трябва да е не по-голяма от 25 %, а при пръти с периодичен про-
фил - не по-голяма от 50 % от общата площ на сечението на опънната армировка.

(2) Допуска се снаждане на всички пръти в едно сечение (без разместване) при
конструктивно армиране (което не изисква изчисление), както и в участъци, в които
изчислителното съпротивление на армировката се използва не повече от 50 %.
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Чл.201.(1) Снаждането на заварени мрежи от армировка клас А-I в посока

на носещите пръти се изпълнява така, че по дължината на застъпването във вся-

ка от снажданите мрежи да има най-малко два напречни пръта, заварени към

всички надлъжни пръти на мрежата (фиг.28). Същото снаждане се прилага и при

заварени скелети от всички видове армировка, когато носещите пръти са разпо-

ложени едностранно.

(2) (Изм. №3, ДВ, бр.3 от 1996г.; публ., БСА, бр.8 от 1996г.) Снаждането на

заварени мрежи в посока на носещите пръти от армировка клас А-II, А-III и Т-III

се изпълнява без напречни пръти в участъка на застъпването или с напречни пръ-

ти само на една от мрежите (фиг.29).

Чл.202.(1) Снаждането на заварени мрежи в неносещата посока (фиг.30а и б) се

изпълнява чрез застъпване, мерено между крайните носещи пръти на мрежата:

1. при диаметър на разпределителната (напречната) армировка до 4 mm

вкл. - 50 mm;

2. при диаметър на разпределителната армировка над 4 mm - 100 mm.
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(2) Допуска се при диаметър на носещата армировка 16 mm и по-голям за-

варените мрежи да се поставят една до друга в неносещата посока, като мястото

на снаждането се покрива с допълнителна свързваща мрежа, която застъпва вся-

ка от мрежите с най-малко 15 пъти диаметъра на разпределителната армировка и

не по-малко от 100 mm (фиг.30в).

(3) Допуска се заварени мрежи да се поставят една до друга в неносещата

посока без застъпване и без допълнителна свързваща мрежа в следните случаи:

1. при заварени ивични мрежи в две взаимно перпендикулярни посоки;

2. когато в местата на снаждането се постави допълнителна конструк-

тивна армировка по посока на разпределителната армировка.
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Глава двадесет и пета
СЪЕДИНЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СГЛОБЯЕМИ КОНСТРУКЦИИ

Чл.203. При съединяване на елементите на сглобяеми стоманобетонни конст-
рукции усилията между елементите се предават чрез снаждане на носещата арми-
ровка, стоманени вбетонирани части, фуги, запълнени с бетон или с циментен раз-
твор и бетонни дюбели.

Чл.204.(1) Съединенията на елементи, чрез които се предават опънни уси-
лия при бетонни и стоманобетонни конструкции без предварително напрягане, се
проектират, както следва:

1. чрез заваряване на стоманени вбетонирани части;
2. чрез заваряване на излизащи от елементите пръти.

(2) Допускат се при конструкциите по ал.1 и други начини за съединяване на
елементи след експериментална проверка на носещата им способност, пукнати-
ноустойчивост и деформации, разгледани и приети по установения ред.

(3) Съединенията на елементи, чрез които се предават опънни усилия при
предварително напрегнати конструкции, се проектират чрез прекарване през кана-
ли или жлебове в съединяваните елементи на армировъчни пръти, снопове от те-
лове, въжета или болтове, които се напрягат, и след това каналите или жлебовете
се запълват с циментен разтвор.

Чл.205.(1) За съединенията на елементите на сглобяеми конструкции тряб-
ва да се предвиждат такива вбетонирани части, които да не се изкривяват и да не
изкъртват бетона под тях.

(2) Вбетонираните части се закотвят в бетона чрез закотвящи пръти или се
заваряват към носещата армировка на елементите.

(3) Вбетонираните части се проектират по правило от отделни планки, ъгло-
ви или други стоманени профили, към които се заваряват Т-образно, челно или
със застъпване закотвящи армировъчни пръти предимно от клас А-II или А-III.
Дължината на закотвящите пръти на вбетонираните части, подложени на опънни
усилия, не трябва да е по-малка от lan, определена съгласно чл.191.

(4) Дължината на закотвящите пръти може да се намали, ако към краищата
на прътите се заварят закотвящи плочки или ако чрез термообработка се направят
набити глави с диаметър, не по-малък от 2d - за пръти от армировка клас А-I и А-
II, и с диаметър, не по-малък от 3d - за пръти от армировка клас А-III. В тези слу-
чаи дължината на закотвящия прът се определя по изчисление на изскубване и
смачкване на бетона и се приема не по-малка от 10d (където d e диаметърът на за-
котвящия прът).

(5) Ако закотвящите пръти, натоварени на опън, са разположени перпенди-
кулярно на оста на елемента и по тяхната дължина може да се образуват пукна-
тини от основните усилия, действащи на елемента, краищата на закотвящите пръ-
ти трябва да се усилят със заваряване на планки или набити глави.

(6) Дебелината на планките на вбетонираните части се определя в съответст-
вие с указанията на чл.108 и изискванията за заваряване. В зависимост от техноло-
гията на заваряване отношението на дебелината на планката към диаметъра на за-
котвящия прът се приема в съответствие с изискванията на приложение №3.

Чл.206. В крайните участъци на съединявани елементи, подложени на не-
центричен натиск (например в краищата на сглобяеми колони), се поставя нап-
речна армировка съгласно чл.181.
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Глава двадесет и шеста
СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА 
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИ СТОМАНОБЕТОННИ 
ЕЛЕМЕНТИ

Чл.207. В предварително напрегнатите елементи с изключение на конструк-

циите, посочени в чл.33, и напрегнатите с гресирани въжета, трябва да се осигу-

рява сцепление на армировката с бетона, като се използва армировка с периоди-

чен профил и се запълват каналите с циментен инжекционен разтвор, а жлебове-

те и изрезите - с циментен разтвор или дребнозърнест бетон.

Чл.208. За предварително напрегнати статически неопределими конструк-

ции трябва да се избират схеми и начини на изпълнение, които не водят до вло-

шаване на работата на конструкцията вследствие на допълнителните усилия от

напрягането. Допускат се временни фуги и стави, които се замонолитват след

напрягането на армировката.

Чл.209. В сглобяемо-монолитните стоманобетонни конструкции трябва да

се осигурява сцеплението на готовите предварително напрегнати елементи с по-

лагания на място бетон и закотвянето на крайните им участъци. Освен това тряб-

ва да се осигурява съвместната работа на елементите в напречно направление

чрез съответни мерки (поставяне на напречна армировка или предварително нап-

рягане на елементите в напречно направление).

Чл.210. Допуска се част от надлъжната прътова армировка на елемента да

не е предварително напрегната, ако се удовлетворяват изискванията за пукнати-

ноустойчивост и деформации.

Чл.211. Местното усилване в участъците под закотвящите приспособления и в

местата, в които се опират напрегателните устройства, се осъществява чрез поставя-

не на вбетонирани части или допълнителна напречна армировка, както и чрез увели-

чаване на размерите на напречното сечение на елемента в тези участъци.

Чл.212.(1) В краищата на елементите се поставя допълнителна напрягаща

или обикновена напречна армировка, ако напрягащата надлъжна армировка е със-

редоточена в горния и долния край на елемента.

(2) Напречната напрягаща армировка се напряга преди надлъжната със сила,

не по-малка от 15 % от напрягащата сила на цялата надлъжна армировка в опън-

ната зона на сечението при подпората.

(3) Обикновената напречна армировка се закотвя сигурно в краищата си, ка-

то се заварява към вбетонирани стоманени части. В конструкции, които не се из-

числяват за умора, тази армировка трябва да е в състояние да поеме не по-малко

от 20 % от усилието в надлъжната напрягаща армировка в долната зона на сече-

нието при подпората, определено от изчислението за носеща способност, а в кон-

струкциите, които се изчисляват за умора - най-малко 30 %.

Чл.213. В кухи и ребрести елементи напрягащата армировка (пръти или въ-

жета) се разполага по правило по оста на всяко ребро на елемента.
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Чл.214.(1) В краищата на предварително напрегнатите елементи се поставя

допълнителна напречна армировка (заварени мрежи, обхващащи всички надлъж-

ни армировъчни пръти, стремена и др.п., със стъпка 5-10 cm) в участък с дължи-

на най-малко 0,6 lp (чл.58) и не по-малко от 20 cm при напрягаща армировка без

закотвящи приспособления, а при напрягаща армировка със закотвящи приспо-

собления - в участък, равен на два пъти дължината на тези приспособления. Пос-

тавянето на закотвящи приспособления е задължително в края на армировката

при напрягане върху бетон, както и за армировка, напрягана на опори, при недос-

татъчно сцепление с бетона (гладки телове и др.п.). Закотвящите приспособления

трябва да осигуряват надеждно закотвяне на армировката в бетона във всички

стадии на работата му.

(2) При използване на напрягаща армировка от високоякостни телове с пе-

риодичен профил и въжета клас В7 при напрягане на опори не се изисква поста-

вяне на закотвящи приспособления в края на армировката.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
към чл.50, ал.3

МАРКИ НА СТОМАНАТА ЗА ВБЕТОНИРАНИ ЧАСТИ

Дебелина на Марка на стоманата 

планката в мм по БЦС 2592

Изчислени  за усилия от

статично натоварване

Изчислени за усилия от 4 : 10 ВСт3пс5

динамично или многократно 11 : 25 ВСт3пс4

повтарящо се натоварване

Конструктивни 4 : 10 ВСт3

11 : 30 ВСт3

Вбетонирани части

4 : 30 ВСт3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
към чл.193, ал.1 

(Изм., №4, ДВ бр.49 от 1999 г.)
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Забележка:За накладки се използват пръти от армировъчна стомана от същия или друг клас, както и

ъглова стомана или полуцилиндрични стоманени форми. Сумарната площ на напречното сечение на

накладките, ако не е предписана в проект, се определя по формулата: Sнак=1.5.Sn.Rs/Rs,нak , където Sнак

е общата площ на напречното сечение на накладките; Sn - номиналната площ на напречното сечение на

съединяваните пръти; ; Rs - изчислителното съпротивление на съединяваната стомана; 

Rs,нak - изчислителното съпротивление на стоманата на накладките.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
към чл.193, ал.1 

Изм. №4, ДВ, бр.49 от 1999 г.)

ГЕОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪЕДИНЕНИЯТА

d d1 lm a b c h

A-I 10-40 6d
1 >0,25d >0,5d

A-II, A-III

T-II, T-III, T-IV 10-28 8d и ≥4  и ≥8

A-I 10-40 6d
1 ≥0,25d ≥0,5d ≥0,5d

A-II, A-III

T-II, T-III, T-IV 10-32 8d
1 и ≥4  и ≥8  и ≥10

A-I, A-II, A-III ≥20 ≥0,8d от 3            0,05d-0,1d

до 4

A-I, A-II, A-III ≥20 ≥0,8d 12-15    

6-8
2)

A-I 10-40 ≥0,3d ≥0,5d 

A-III
3) 10-28 и ≥4 и ≥8

A-I 10-40 ≥0,4d

A-II, A-III 10-32 ≥d

A-I 10-40 3d ≥0,5d ≥0,25d 

A-II, A-III и и

T-II, T-III, T-IV 10-32 4d ≥8 ≥4

A-I, A-II, A-III 10-40

T-II, T-III, T-IV 10-32 ≥0,85d
4

B-I, Bp-I 3-12 (0,28d-0,57d)

A-I

A-II, A-III 6-32 ≥0,33d (0,25d-0,5d)

T-II, T-III, T-IV 10-32 (0,5d-0,6d)

A-I 6-20  ≥3d  и ≥2d 0,1d-0,15d

A-II, A-III 10-20

11. A-I, A-II, A-III 10-32 ≥0,8d

от 10        

до 35

2.

Размери на елементите на съединенията в mm

≥10

Клас на стоманатаНомер    

1.

3.

4.

8.

7.

6.

5.

12. 16-40A-I, A-II, A-III

9.

10.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
към чл.68, ал.2

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА МОНОЛИТНО 
ИЗЛИВАНИ БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ

1. Височината h на монолитните бетонни фундаменти се определя чрез откосния

ъгъл ββ съгласно фигурата към приложението, в зависимост от класа на бетона и сред-

ното почвено натоварване Pmean откъм по-силно натоварения ръб на фундамента.

2. При определяне на Pmean се вземат изчислителните натоварвания без тег-

лото на фундамента.

3. Необходимият откос tgββ за ивични и единични фундаменти е съгласно

таблицата в приложението.

За междинни стойности на Pmean необходимият откос tgββ се приема чрез ли-

нейно интерполиране.

3.1. За правоъгълни фундаменти с а/b ≤≤ 1,5, където а е по-голямата страна

на фундамента, от таблицата се взема откосът по тази страна.

3.2. Посочените в таблицата класове на бетона се отнасят за всички стъпки

на фундамента, но, ако е необходимо, най-горната стъпка се прави с по-висок

клас на бетона.

3.3. Стъпките се проектират по възможност с еднакви или приблизително

еднакви височини и се оформят, без да се нарушава откосният ъгъл.

при ивични фундаменти при единични фундаменти

0.1 0.9 1

0.2 1.2 1.4

0.3 1.5 1.75

0.4 1.75 2

0.1 0.75 0.8

0.2 1 1.2

0.3 1.3 1.5

0.4 1.5 1.75

Необходим откос tg β

В7,5

В12,5

Средно почвено нато-

варване Pmean в МРа
Клас на бетона
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

ОСНОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ

УСИЛИЯ ОТ ВЪНШНИ НАТОВАРВАНИЯ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ

М - огъващ момент;

N - надлъжна сила;

Q - напречна сила;

Т - усукващ момент.

УСИЛИЯ И НАПРЕЖЕНИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯГАНЕ

Р - усилие от предварително напрягане, което се определя по формула (8),
като се вземат предвид загубите на предварително напрежение в арми-

ровката за разглеждания стадий на работа на елемента;
σσs и σσ  'sp - предварителни напрежения съответно в напрягащата армировка S и

S' , преди да е предадено напрежение на бетона (при напрягане на арми-

ровката върху опори) или в момента, когато предварителното напрежение

в бетона е намалено до нула от външни въздействия; определят се съглас-

но чл.26 и чл.31, като се вземат предвид загубите на предварителното нап-

режение в армировката за разглеждания стадий на работа на елемента;
σσsp и σσ  's - напрежения съответно в обикновената армировка S и S', предизвика-

ни от съсъхването и пълзенето на бетона; приемат се съгласно чл.31;
σσbp - напрежение на натиск в бетона в стадия на предаване на предварител-

ните напрежения; определя се съгласно чл.31 и 32, като се вземат пред-

вид загубите на предварителното напрежение в армировката за разглеж-

дания стадий на работа на елемента.

НАДЛЪЖНА АРМИРОВКА

S - а) когато в сечението има натискова и опънна зона - надлъжната арми-

ровка, която се намира в опънната зона;

б) когато сечението е изцяло натиснато - надлъжната армировка, която

се намира до по-слабо натиснатия ръб на сечението;

в) когато сечението е изцяло опънато:

- при нецентричен опън - надлъжната армировка, която се намира до по-

силно опънатия ръб на сечението;

- при центричен опън - цялата надлъжна армировка в сечението;

S' - а) когато в сечението има натискова и опънна зона - надлъжната арми-

ровка, която се намира в натисковата зона;

б) когато сечението е изцяло натиснато - надлъжната армировка, която се

намира до по-силно натиснатия ръб на сечението;

в) когато сечението е изцяло опънато при нецентричен опън - надлъжната

армировка, която се намира до по-слабо опънатия ръб на сечението.
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ЕКСЦЕНТРИЦИТЕТИ

еo - ексцентрицитет на надлъжната сила N спрямо центъра на тежестта на

приведеното сечение; определя се съгласно чл.24;

еop - ексцентрицитет на усилието от предварително напрягане Р спрямо центъ-

ра на тежестта на приведеното сечение; определя се съгласно чл.31;

еo,tot - ексцентрицитет на равнодействащата на надлъжната сила N и усили-

ето Р от предварително напрягане Р спрямо центъра на тежестта на при-

веденото сечение;

е и е' - разстояние от приложната точка на надлъжната сила N до равнодейс-

тващата на усилията съответно в армировката S и S';

еs и еsp - разстояние от приложната точка съответно на надлъжната сила N и

усилието от предварително напрягане Р до центъра на тежестта на арми-

ровката S.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАТЕРИАЛИТЕ

Rb и Rb,ser - изчислителни съпротивления на бетона на натиск съответно за

гранични състояния от първа и втора група;

Rbt и Rbt,ser - изчислителни съпротивления на бетона на опън съответно за

гранични състояния от първа и втора група;

Rb,loc - изчислително съпротивление на бетона на смачкване; определя се по

формула (107);
Rbp - якост на бетона при напрягането; приема се съгласно чл.39;

Rs и Rs,ser - изчислителни съпротивления на надлъжната армировка на опън

съответно за гранични състояния от първа и втора група;

Rsw - изчислително съпротивление на напречната армировка на опън; опре-

деля се съгласно чл.57;

Rsc - изчислително съпротивление на армировката на натиск за гранични

състояния от първа група;

Eb - начален модул на еластичност на бетона;

Es - модул на еластичност на армировката;

α = Es/Eb
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ГЕОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРИ НА НАПРЕЧНИТЕ СЕЧЕНИЯ

b - широчина на правоъгълното сечение или на реброто на Т сечение и двой-

но Т сечение;

bf - съдействаща широчина на плочата в натисковата зона на Т сечение и

двойно Т сечение;

h - височина на сечението;

hf и h'f - дебелина на плочата съответно в опънната и натисковата зона на Т

сечение и двойно Т сечение.

ДРУГИ РАЗМЕРИ В НАПРЕЧНИТЕ СЕЧЕНИЯ

а и а' - разстояние съответно от армировката S и S' до най-близкия ръб на

сечението;

ho - полезна височина на сечението, равна на h - a;

х - височина на натисковата зона;
ξξ - относителна височина на натисковата зона, равна на x/ho

ПЛОЩ НА СЕЧЕНИЯТА

А - площ на цялото бетонно сечение;

Аb - площ на бетонното сечение в натисковата зона;

Аbt - площ на бетонното сечение в опънната зона;

Аred - площ на приведеното сечение; определя се съгласно чл.31;

Abloc1 - площ на бетонното сечение, подложено на смачкване;

As и A's - площ на сечението на обикновената и предварително напрегната-

та армировка съответно S и S'; при определяне на усилието от предвари-

телно напрягане Р - площта на сечението на ненапрегнатата част от ар-

мировката съответно S и S';

Asp и A'sp - площ на сечението на напрегната част от армировката съответно

S и S';

Asw - площ на сечението на всички напречни пръти (клонове на стремената),

които се намират в една равнина, перпендикулярна спрямо надлъжната

ос на елемента;

As,inc - площ на сечението на огънатите пръти, които се намират в една рав-

нина, наклонена спрямо надлъжната ос на елемента.

СТАТИЧНИ МОМЕНТИ

Sb,o - статичен момент на бетонното сечение в натисковата зона спрямо ну-

левата линия;

Sbt,o - статичен момент на площта на бетонното сечение в опънната зона

спрямо нулевата линия;

Ss,o - статичен момент на площта на сечението на армировката S спрямо ну-

левата линия;

S's,o - статичен момент на площта на сечението на армировката S' и спрямо

нулевата линия.
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ИНЕРЦИОННИ МОМЕНТИ

J - инерционен момент на площта на бетонното сечение спрямо центъра на

тежестта на сечението;

Jb,o - инерционен момент на площта на бетонното сечение в натисковата зо-

на спрямо нулевата линия;

Jbt,o - инерционен момент на площта на бетонното сечение в опънната зона

спрямо нулевата линия;

Js,o - инерционен момент на площта на сечението на армировката S спрямо

нулевата линия;

S's,o - инерционен момент на площта на сечението на армировката S’ спря-

мо нулевата линия;

Jred - инерционен момент на площта на приведеното сечение спрямо центъ-

ра на тежестта на това сечение; определя се както за еластично тяло съг-

ласно чл.31.

СЪПРОТИВИТЕЛНИ МОМЕНТИ

Wred - съпротивителен момент на приведеното сечение спрямо опънатия

ръб, определен както за еластично тяло съгласно чл.31;

Wpl - съпротивителен момент на приведеното сечение спрямо опънатия ръб,

като се вземат под внимание пластичните деформации на бетона в опън-

ната зона (при предположение, че няма надлъжна сила);

Wm - съпротивителен момент на сечението при усукване; определя се, като

се вземат под внимание пластичните деформации на бетона.

ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

l - подпорно разстояние на елемента;

lo - приведена дължина на елемента;

i - инерционен радиус на напречното сечение спрямо центъра на тежестта на

сечението;

d - номинален диаметър на армировъчните пръти, телове и въжета;

s - разстояние между стремената, мерено по дължината на елемента.

КОЕФИЦИЕНТИ

γγ  f - коефициент на натоварване;
γγ  b - коефициент за условия на работа на бетона;
γγ  s - коефициент за условия на работа на армировката;
γγ  sp - коефициент за точност на напрягането;
µµ - коефициент на армиране.
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