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Конструктивни изисквания в Design Expert
Правилното конструиране на армировката на стоманобетонните конструкции е също толкова важно
са сигурността на конструкцията, колкото и правилното изчисляване и оразмеряване. В помощ на
проектантите, Проектсофт разработи Design Expert - иновативен софтуерен продукт за проектиране
на строителни конструкции. За разлика от чисто чертожните програми, където трябва да посочите
размерите, положението, закотвянето, бройките и диаметъра на всеки армировъчен прът, с Design
Expert може да оразмерите, конструирате и изчертаете разглеждания елемент напълно
автоматизирано. Конструктивните изисквания по Еврокод са вградени в програмата и се прилагат
автоматично при конструирането на армировката:










характеристики на материалите;
геометрични размери на сеченията и елементите;
дължини на критичните зони;
минимални и максимални коефициенти на армиране;
минимални диаметри на прътите и стремената;
минимални и максимални разстояния между прътите и стремената;
разстояния между огъвките на стремената;
дължини на закотвяне и снаждане;
радиуси на огъване и др.

Потребителят има пълен контрол върху избраната армировка и по желание може да я коригира.
Конфигурацията на прътите и стремената в сеченията на колоните и шайбите може да се въведе
изцяло от потребителя. Програмата проверява дали са изпълнени конструктивните изисквания и
генерира подробен отчет за откритите несъответствия. Това осигурява среда за разработване на
сигурни и безопасни проекти, в съответствие с нормативните изисквания.

Класове на дуктилност по Еврокод 8
Освен изискванията по Еврокод 2, в Design Expert са включени и изискванията от Еврокод 8 за
конструкции в сеизмични райони. За разлика от старите норми, където изискванията зависят от
коефициента на сеизмичност kc, в Еврокод 8 проектантът може да конструира елемента за различни
класове на дуктилност:




DCL – нисък клас на дуктилност, прилага се за несеизмични елементи;
DCM – среден клас на дуктилност;
DCH – висок клас на дуктилност.

При по-високия клас на дуктилност, конструктивните изисквания са по-строги, което води до повече
конструктивна армировка, но от друга страна се увеличава и коефициентът на поведение q. Това
води до намаляване на сеизмичните сили, и съответно на армировката, получена по изчисление. За
конструкции в сеизмични райони, Еврокод предоставя свобода за избор между DCM и DCH, което
дава по-голяма гъвкавост и възможност за оптимизация на конструкцията.
Конструктивните изисквания за отделните класове на дуктилност (DCL, DCM и DCH) са вградени в
модулите на Design Expert и се прилагат автоматично след избирането им в настройките на
програмата. Така проектантът може бързо да разработи различни варианти за конструиране на
елемента. Автоматично се получават и съответните количествени сметки и може веднага да се
направи сравнение между различните варианти и да се избере най-оптималния.
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Модули на Design Expert
Design Expert, версия 3.1 включва модули за автоматизирано проектиране на различни
конструктивни елементи:


Plug-in за чертане на армировки за AutoCAD и ZWCAD – позволява създаването на
параметрични армировъчни планове в среда на AutoCAD или ZWCAD. Включва команди за
изчертаване и редактиране на различни видове армировъчни пръти и стремена, покриване
на армировката на плочи, детайли на отвори , фигурна спецификация на армировката,
количествена сметка и др.;



Beam Expert – автоматизирано изчисляване, оразмеряване, конструиране и изчертаване на
непрекъснати греди. Извършва се и капацитивно оразмеряване съгласно Еврокод 8. Могат да
се въвеждат обратни греди, конзолни краища и да се отчете рамковото действие на колоните;



PMM Expert – оразмеряване на колони с произволна форма на напречното сечение за двоен
нецентричен натиск/опън. Модулът работи съвместно с Column Expert като същите сечения,
използвани за оразмеряването могат да се използват и за изчертаване на колоните;



Column Expert – конструиране и изчертаване на колони. Позволява едновременното
изчертаване на всички колони в сградата. Данните се въвеждат в табличен вид;



Shear Wall Expert – оразмеряване, конструиране и изчертаване на стоманобетонни шайби.
Включва и процедурите за капацитивно проектиране на шайби, съгласно Еврокод 8.



Stair Expert - автоматизирано изчисляване, оразмеряване, конструиране и изчертаване на
гредови стълби. Позволява въвеждането на етажни площадки, подпиране върху греди и
стени или ивичен фундамент.



Punching Expert – оразмеряване на етажни и фундаментни плочи за продънване. Отчитат се
колони с произволна форма, както и произволна геометрия на контура на плочата. Могат да
се въвеждат и множество отвори в близост до колоната. Може да се изчислява и
продънването на фундаментни плочи под шайби.
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Конструктивни изисквания съгласно Еврокод 2
Класове по въздействие на околната среда в съответствие с EN 206-1
Минималния клас на бетона и бетонното покритие на армировката се избират от изискванията за
дълготрайност на конструкцията и зависят от условията на околната среда. Условията на въздействие
на околната среда са обобщени в класове, съгласно таблица 4.1. За препоръчване е за стандартни
жилищни и обществени монолитни конструкции да се приема клас XC1 или XC3, а за фундаменти XC2, освен ако няма агресивна среда. Данните за агресивност на средата ли следвало да бъдат
предписани в геоложкия доклад.
Таблица 4.1 - Класове по въздействие на околната среда съгласно EN 206-1
Означение Описание на средата
на класа

Информационни примери, където могат да се
срещнат класовете по въздействие

1. Без риск от корозия или агресивно действие
X0

За бетон без армировка или забетонирани Бетон вътре в сгради при много ниска влажност на
метални части: Всички въздействия с изклю- въздуха.
чение на замразяване/ размразяване, изтриваемост или химично агресивно действие За
бетон с армировка или забетонирани метални части: Много суха.

2. Корозия, предизвикана от карбонизация
XC1

Суха или постоянно под вода

Бетон във вътрешността на сградите с ниска влажност на въздуха. Бетон, постоянно потопен във вода.

XC2

Под вода, рядко суха

Бетонни повърхности, обект на дълговременен
контакт с вода. В много случаи при фундаменти.

XCЗ

Умерена влажност

Бетон вътре в сгради при умерена или висока
влажност на въздуха.
Бетон извън сгради, който е защитен от дъжд

XC4

Циклично намокряне и изсушаване

Бетонни повърхности, подложени на контакт с вода,
без случаите на среда клас ХС2

3. Корозия, предизвикана от хлориди, различни от тези в морска вода
XD1

Умерена влажност

Бетонни повърхности, изложени на намиращи се
във въздуха хлориди

XD2

Мокра, рядко суха

Плувни басейни. Бетон, подложен на действието на
промишлени води, съдържащи хлориди

XD3

Променливо мокра и суха

Части на мостове, изложени на въздействие на
соли, съдържащи хлориди. Пътни настилки.
Настилки за автомобилни паркинги

4. Корозия, предизвикана от хлориди в морска вода
XS1

Въздействие на аерозоли без контакт с Конструкции по крайбрежието
морска вода

XS 2

Постоянно под вода

XS 3

Зони на приливи и отливи, плискане и Части от морски конструкции
пръскане на морска вода

Части от морски конструкции

5. Въздействие от замразяване/размразяване със или без размразяващи вещества
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XF1

Умерено водонасищане без размразяващо Вертикални бетонни повърхности, подложени на
вещество
дъжд и замръзване

XF 2

Умерено водонасищане с размразяващо Вертикални бетонни повърхности на пътни
вещество
конструкции, изложени на замразяване и аерозоли
с размразяващи вещества

XF 3

Силно водонасищане без размразяващо Хоризонтални бетонни повърхности, подложени на
вещество
дъжд и замръзване

XF 4

Силно водонасищане с
вещество или морска вода

размразяващо Настилки на пътища и мостове, подложени на
действието на размразяващи вещества. Бетонни
повърхности, подложени директно на аерозоли,
съдържащи размразяващи вещества и замразяване.
Зона на плискане на морска вода в морски
конструкции, подложени на замразяване

6. Химично агресивно действие
XA1

Слабо агресивна химична среда съгласно Естествени почви и подземна вода
таблица 2 на EN 206-1

XA 2

Умерено агресивна химична среда съгласно Естествени почви и подземна вода
таблица 2 на EN 206-1

XA З

Силно агресивна химична среда съгласно Естествени почви и подземна вода
таблица 2 на EN 206-1

Клас на бетона
Минималният клас на бетона не се контролира автоматично от програмата, а се избира от
потребителя. Препоръчителният клас на бетона се определя от изискванията за дълготрайност
съгласно приложение E на БДС EN 1992-1-1:
Таблица E.1 N - Индикативни класове по якост на натиск
Класове по условия на околната среда съгласно таблица 4.1
Корозия на армировката
Корозия
на
армировката, Корозия, предизвикана Корозия,
предизвикана от карбонизация на от хлориди
предизвикана
от
бетона
хлориди от морска
вода
ХС1
Индикативен
клас по якост

ХС2

ХСЗ

С20/25 С25/30

ХС4

XD1

С30/37

XD2

С30/37

XD3

XS1

XS2

С35/45 С30/37

XS3

С35/45

Въздействия върху бетона
Без
риск
агресивни
въздействия
Индикативен
клас по якост

от Въздействие
замръзване/размръзване

от Химично
въздействие
околната среда

Х0

XF1

XF2

XF3

С12/16

С30/37

С25/30

С30/37

ХА1

ХА2
С30/37

от

ХАЗ
С35/45

Меродавно за избора на клас на бетона, при липса на агресивна среда, е условието за защита на
армировката от корозия. В този случай, за сгради се препоръчват следните класове бетони:
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За фундаментите – C25/30



За връхната конструкция:
o

При ниска влажност на въздуха – C20/25

o

При умерена и висока влажност на въздуха – C30/37

Изискванията за класа на бетона по Еврокод са по високи от тези в досегашните норми.

Бетонно покритие на армировката
Бетонното покритие зависи от условията на експлоатация и се избира от потребителя. Номиналното
бетонно покритие на армировката в Еврокод се определя на база на минималното + добавка за
отклонение (4.4.1.1):
c nom = c min + Δc dev
c min = max(c min,b; c min,dur + Δc dur,γ - Δc dur,st - Δc dur,add; 10 mm)
c min,b = Ø – диаметърът на пръта
Ако размерът на зърната на добавъчния материал е > 32 mm, c min,b трябва да
се увеличи с още 5 mm
c min,dur - определя се от таблица 4.4N
Изискване за c min,dur (mm) според условията на околната среда
Клас
на Клас на конструкцията според таблица 4.1
конструкцията
Х0
ХС1 ХС2/ХСЗ ХС4 XD1/XS1 XD2/XS2 XD3/XS3
S1

10

10

10

15

20

25

30

S2

10

10

15

20

25

30

35

S3

10

10

20

25

30

35

40

S4

10

15

25

30

35

40

45

S5

15

20

30

35

40

45

50

S6

20

25

35

40

45

50

55

Базовият клас на конструкциите за проектен срок на експлоатация 50 г. е
S4 (NA.2.19).
Съгласно таблица 4.3N:
 при проектен срок на експлоатация 100 г., класът се увеличава с 2;
 при използване на бетон > С35/45 за ХС2/ХСЗ, класът се намалява с 1;
 при плочи, класът се намалява с 1;
 при специален контрол на качеството, класът се намалява с 1.
Съгласно националното приложение БДС EN 1992-1-1 NA:




Δc dur,γ = 0 mm (NA.2.20 към точка 4.4.1.2);
Δc dur,st = 0 mm (NA.2.21 към точка 4.4.1.2);
Δc dur,add = 0 mm (NA.2.22 към точка 4.4.1.2).

Δc dev = 10 mm, (NA.2.24 към точка 4.4.1.3).
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Съгласно 4.4.1.3 (4) и NA.2.26, бетонното покритие не трябва да е по-малко от:



k1 = 35 mm при конструкция върху подложен бетон;
k2 = 70 mm при конструкция върху почва.

Въз основа на горната информация, препоръчителното бетонно покритие за сгради, би могло да се
обобщи в следната таблица:
Вид на елемента

Бетонно
c nom = c min + Δc dev (mm)

Фундаменти без агресивна среда

С
подложен Без
подложен
бетон
бетон

Долна армировка
Горна армировка при
и единични фундаменти

плочи

Горна и странична армировка
при фундаментни греди и скари
Връхна конструкция

покритие

35

70

30

30

35

35

Ниска
влажност

Умерена и висока влажност

Плочи

20

30

Греди, колони, шайби и др.

25

35

При всички случаи, горните стойности трябва да бъдат c nom > Ø + 10. Последната проверка е вградена
в програмата и при увеличаване на диаметъра бетонното покритие се увеличава автоматично в
момента, когато Ø + 10 стане по-голямо от избраното покритие. Така може да заложите базовата
стойност от таблицата в настройките на програмата и след това да избирате свободно диаметрите на
прътите, без да се налага да коригирате всеки път покритието. Съгласно българските норми c > Ø.

Бетонно покритие при армировка Ø16 и Ø32 в Column Expert

Бетонното покритие за греди, колони шайби и др. е до всички видове армировка – надлъжни пръти и
стремена. Бетонното покритие за прътите се получава като към бетонното покритие до стремената
прибави диаметъра на стремената. Изискванията за бетонното покритие съгласно Еврокод са повисоки от българските норми.
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Радиуси на огъване
В Еврокод минималния диаметър на дорника d m, който се препоръчва за огъване на пръти с цел да
не се получават пукнатини в армировката зависи от диаметъра, както следва (т. 8.3):



при Ø ≤16 mm – d m = 4Ø
при Ø >16 mm – d m = 7Ø

Това изискване е заложено при изчертаването на армировката във всички модули на Design Expert,
включително и в командите на Plug-in-а за AutoCAD/ZWCAD. Тъй като прътите в Design Expert се
изчертават като полилинии, там се задава радиусът на закръгление до оста на полилинията. Той
трябва да бъде 2.5Ø при при Ø ≤16 mm и 4Ø, при Ø >16 mm за да се получи правилния вътрешен
диаметър.
Изчисляване на дължините на прътите
Радиусите на закръгление се получават по-големи от тези по старите норми и трябва да се вземат в
предвид при определяне на дължините на прътите за спецификацията. Иначе се получава разлика,
особено при по-големите диаметри. Закръгленията се взимат в предвид и при определяне на
закотвящите дължини на прътите.
Например, за пръта Ø25, показан на фигурата:
d m = 7Ø = 175 mm
L = A + B – 2(Ø + dm/2) + π(Ø + dm)/4 = 350 + 1000 – 2(25 + 175/2) + π(25 + 175)/4 = 1280 mm

Дължината, изчислена по досега прилаганата формула е е
L = A + B = 1000 + 350 = 1350.
Разликата е 70 mm, което не е за пренебрегване. Тези препоръка трябва да се има в предвид
особено когато се проектира за чужди държави, където това е практика. Някои страни имат
собствени стандарти за спецификация и производство на армировки като например BS8666 във
Великобритания. Вместо фигури за отделните позиции, формата на пръта е означена с код, а
размерите са дадени таблично (A, B, C и др.). Стандартът BS8666:2005 се поддържа от Design Expert.
Много често се изисква и проектантът да предостави входен файл за машини с ЦПУ за огъване на
армировка. Аглийската версия на Design Expert може да генерира BVBS файлове от модула за
спецификации към Plug-in Стоманобетон.
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Оформяне на куките
При оформяне на куките се изисква определена минимална дължина на правата част, както е дадено
на схемата.
a) Надлъжна армировка

б) стремена

Еврокод 2

Еврокод 8

За напречна армировка в сеизмични елементи, куката трябва да е минимум 10Ø, закотвена под 45°
навътре в бетонното ядро на сечението. Тези конструктивни изисквания също са заложени в
модулите на Design Expert.
Проверка за неразрушение на бетона
С оглед на неразрушение на бетона, диаметърът на дорника трябва да отговаря на условието:
d m ≥ Fbt/fcd(1/ab + 1/(2Ø)), където


Fbt e опънната сила в пръта, в крайно гранично състояние, непосредствено преди огъвката;



fcd e проектната призмена якост на бетона и се приема не по-висока от бетон C55/67;



ab e половината от осовото разстояние между прътите или бетонното покритие + Ø/2.

Тази възможност се включва в Beam Expert с опцията „Използвай големи радиуси”. Тогава
вътрешният диаметър на огъване за всеки прът се надписва върху чертежа и спецификацията, за да
може да бъде изпълнен при изготвянето на армировката.
Пример: Диаметърът на дорника при бетон C25/30, долна армировка Ø20 през 200 mm от стомана
B500 се получава:
d m = 7*20 = 140 mm
ab = min(200/2, 25 + 8 + 20/2) = 43 mm, при бетонно покритие 25 mm до
стремената и диаметър на стремената Ø8.
Дължината на закотвяне е 800 mm (виж по-долу). Приема се, че прътът е
натоварен на 100% в началото на закотвянето, но силата се редуцира до началото
на закръглението пропорционално на разстоянието x = 800-330 = 470 mm
Fbt = As∙fyd∙x/lbd = 314∙435∙470/800 = 80247 N
d m = Fbt/fcd(1/ab + 1/(2Ø)) = 80247/16.67*(1/43 + 1/(2*20)) = 232 mm, R = 232/2 = 116 mm. Радиусът се
закръглява към цяло число в cm. Той като силата Fbt зависи от мястото на началото на закръглението
и следователно от радиуса, който първоначално не е известен, се започва от стандартния радиус и
процедурата се повтаря итерационно, докато не се намери окончателната стойност.
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Закотвяне и снаждане на армировката
Дължина на закотвяне
Първо се изчислява граничното напрежение на сцепление между бетона и армировката (8.4.2):
fbd = 2.2512fctd
fctd = αct fctk,0.05 /γc е изчислителната якост на опън на бетона

1 =

1.0 при „добри” условия на сцепление
0.7 в останалите случаи

2 =

1.0 за Ø ≤ 32 mm
(132-Ø)/100 за Ø > 32 mm

Базовата дължина на закотвяне е (8.4.3): lb,rqd = Ø/4∙sd/fbd
Изчислителната дължина на закотвяне е (8.4.4): lbd = 12345lb,rqd > lb.min


за опънни пръти

 lb.min = max{0.3lb,rqd, 10Ø, 100 mm}



за натискови пръти

 lb.min = max{0.6lb,rqd, 10Ø, 100 mm}

Определянето на коефициентите  1  5 става съгласно таблица 8.2. Коефициентите 3, 4 и 5
отчитат влиянието съотвeтно на допълнителна вързана или заварена напречна армировка или
напречен натиск.
Фактори на влияние

Вид закотвяне

Форма на прътите
(за стойности на cd виж фигура 8.3)

Без куки

Бетонно покритие
(за стойности на cd виж фигура 8.3)

Без куки

Армировъчен прът
Опън

Натиск

 1 = 1.0

 1 = 1.0

С куки
 1 = 0,7, ако cd > ЗØ, в  1 = 1.0
(виж фигура 8.1 (b), (с) и (d)) противен случай  = 1.0
1

 2 = 1 ‒ 0,15(cd ‒ Ø)/Ø,
0.7 ≤  2 ≤ 1.0

 2 = 1.0

С куки
 2 = 1 ‒ 0,15(cd ‒ 3Ø)/Ø,  2 = 1.0
(виж фигура 8.1 (b), (с) и (d)) 0.7 ≤  ≤ 1.0
2
Наличие на ограничаване на
Всички видове
напреженията чрез напречна
армировка незаварена към главната

 3 = 1 ‒ Kλ
0.7 ≤  3 ≤ 1.0

 3 = 1.0

Наличие на ограничаване на
напреженията чрез заварена
напречна армировка

При заварен напречен път

 4 = 0.7

 4 = 0.7

Наличие на ограничаване на
напреженията чрез налягане в
напречно направление

Всички видове

 5= 1 ‒ 0.04p
0.7 ≤  5 ≤ 1.0

-
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Изчисляването на дължината на закотвяне по Еврокод е доста усложнено и зависи от много фактори.
При точното отчитането на всеки конкретен случай, биха се получили най-разнообразни закотвящи
дължини за различните пръти и елементи, дори и при едни и същи диаметри и клас на бетона.
Чертежите бъдат трудни за проверка и корекции. Поради това, Design Expert са приети някои
опростяващи предпоставки, които са в полза на сигурността:


Дължините на закотвяне и снаждане се изчисляват равноякостно на якостта на опън на
прътите. Това означава да се приеме sd =fyd. Така винаги разрушението от изтръгване на
пръта ще настъпва след това от скъсване, което е гарантирано още при оразмерявато.



Коефициентите  ‒  се приемат равни на 1.0. Това е винаги валидно при натискова
армировка, а при опънна армировка води до по-големи дължини. При по-големи диаметри и
при наличие на огъвки обаче, разликата не е голяма.



Приемат се добри условия на сцепление 1 = 1.0. Съгласно фиг. 8.2, това не е валидно при
хоризонтална горна армировка без огъвки, в елементи с h > 250 mm. В този случай се прави
подробно изчисляване на всички коефициенти и sd и ако дължината на закотвяне се получи
по-малка от от първоначално изчислената, се оставя без промяна.

Пример: Дължина на закотвяне на надлъжна
армировка B500 в греда от бетон C25/30:
fctd = αct fctk,0.05 /γc = 1.0∙1.8/1.5 = 1.2 N/mm2
fbd = 2.2512fctd = 2.25∙1.2 = 2.7 N/mm2
lb,rqd = Ø/4∙sd/fbd = Ø/4∙435/2.7 = 40Ø
lbd = 12345lb,rqd = 1.0∙ lb,rqd = 40Ø > lb,min
На схемата е изчертана греда от бетон
C25/30 и армировка B500. Използван е стандартен радиус на
закръгление, чиято стойност по оста на пръта е r = 4Ø = 80 mm
Закотвящата дължина, измерена по оста на пръта е
lbd = dx + dy - 2r +  r/2 - Ø = 450 + 400 - 2∙80 +∙80/2 - 20 =
= 796 mm ≈ 80Ø.
Малката разлика идва от закръгляването на размерите на
пръта.

Дължини на закотвяне на армировката в колони, греди и шайби за различни класове бетон:
Бетон

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

C35/45

C40/50

C45/55

C50/60

fctk,0.05

1,30

1,50

1,80

2,00

2,20

2,50

2,70

2,90

fctd

0,87

1,00

1,20

1,33

1,47

1,67

1,80

1,93

fbd

1,95

2,25

2,70

3,00

3,30

3,75

4,05

4,35

lbd

56Ø

48Ø

40Ø

36Ø

33Ø

29Ø

27Ø

25Ø
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При плочите, обикновено се използват по-малки диаметри, където влиянието на коефициента за
отчитане на бетонното покритие  2 е по-голямо при правите пръти. При огънатите,  2 става равен на
1.0 при диаметър Ø8. За постигане на по-икономично решение, при плочите може да се използва попрецизната таблица по-долу.
Дължини на закотвяне на прави пръти в плочи за различни класове бетон:
Диаметър

Коефициенти

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

Ø, mm

cd

2

Ø

mm

Ø

mm

Ø

mm

Ø

mm

6

20

0,70

39

234

34

203

28

169

25

152

8

20

0,78

43

346

37

300

31

250

28

225

10

20

0,85

47

474

41

411

34

342

31

308

12

22

0,88

49

586

42

508

35

423

32

381

14

24

0,89

50

697

43

604

36

503

32

453

16

26

0,91

51

809

44

701

37

584

33

526

20

30

0,93

52

1032

45

894

37

745

34

671

За пръти с куки, може да се използват същите стойности като в таблицата за гредите.
Дължина на снаждане
l0 = 12356lb,rqd > l0,min = max(0,36lb,rqd, 15Ø, 200mm)
Коефициентът 6 зависи от процента на снажданите пръти в едно
сечение, спрямо площта на цялата армировка.
Процент снадени пръти в
едно сечение

< 25%

33%

50%

> 50%

6

1

1.15

1.4

1.5

Пример: Дължина на снаждане на пръти Ø20 от стомана B500 в колона
от бетон C25/30:
Армировката е натискова, без заварена напречна армировка и 1235
= 1.0. Всички пръти се снаждат в едно сечение и 6 = 1.5. Дължината на
снаждане е l0 = 60Ø = 120 cm. Дължината на пръта е 300 + 120 = 420 cm,
както е получено и на чертежа.
Изискванията за закотвяне и снаждане по Еврокод са по-строги от
българските норми. За да се намали количеството армировка, е
целесъобразно да се използват по-високи класове бетони и повече на
брой пръти, с по-малки диаметри, доколкото е възможно.
Препоръчителните дължини на снаждане за различните класове бетон
са дадени в таблиците по-долу:
Дължини на застъпване на армировка в греди, колони и шайби в едно сечение
Бетон C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60
l0

84Ø

73Ø

60Ø

54Ø

49Ø

44Ø

40Ø

38Ø
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Дължини на застъпване в плоча при снаждане на 33% от прътите в едно сечение
Ø,

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

mm

xØ

mm

xØ

mm

xØ

mm

xØ

mm

6

45

269

39

233

32

195

29

175

8

50

398

43

345

36

287

32

258

10

55

545

47

472

39

394

35

354

12

56

673

49

584

41

486

36

438

14

57

802

50

695

41

579

37

521

16

58

930

50

806

42

672

38

604

20

59

1186

51

1028

43

857

39

771

Дължини на застъпване в плоча при снаждане на 50% от прътите в едно сечение
Ø,

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

mm

xØ

mm

xØ

mm

xØ

mm

xØ

mm

6

55

328

47

284

39

237

36

213

8

61

484

52

420

44

350

39

315

10

66

664

58

575

48

479

43

431

12

68

820

59

711

49

592

44

533

14

70

976

60

846

50

705

45

634

16

71

1132

61

981

51

818

46

736

20

72

1444

63

1252

52

1043

47

939

Дължини на застъпване в плоча при снаждане на повече от 50% от прътите в едно сечение
Ø,

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

mm

xØ

mm

xØ

mm

xØ

mm

xØ

mm

6

59

351

51

305

42

254

38

228

8

65

519

56

450

47

375

42

337

10

71

711

62

616

51

514

46

462

12

73

878

63

761

53

634

48

571

14

75

1046

65

906

54

755

49

680

16

76

1213

66

1051

55

876

49

788

20

77

1548

67

1341

56

1118

50

1006

Напречна армировка в зоната на снаждане чрез застъпване
Съгласно БДС EN 1991-1-1 т. 8.7.4.1 и 8.7.4.2, при диаметър на
снажданите пръти > 20 mm, в зоната на снаждане трябва да се
предвиди напречна армировка с обща площ на всички клонове поголяма или равна на площта на един прът Ast ≥ 1As. Напречната
армировка трябва да се разположи, както е показано на фигурата. При
натиснати пръти, трябва да се добави напречна армировка на
разстояние 4Ø след края на снаждането.
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Изискването Ast ≥ 1As обикновено е изпълнено за колони и шайби ако се използват стремена
Ø8/100 mm, каквато е обичайната практика. При това, обаче трябва да се отчита само армировката в
третините. Например за снаждане на армировка B500 в колона от бетон C20/25 се получават
следните резултати:
Ø, L0 = 60Ø, брой срезове
mm
mm
в третините - n

As,
mm2

Ast,
mm2

Ast= n∙Ast,
mm2

20

1200

10

314

50,3

503

32

1920

14

804

50,3

704

Конструктивни изисквания по Еврокод 2 и Еврокод 8 за отделните видове
елементи
По-долу са описани изискванията на Еврокод за отделните видове елементи, в зависимост от
избрания клас на дуктилност (DCL, DCM, DCH). За параметрите, които се избират от потребителя на
програмите, са дадени подробни указания, съгласно стандарта. По-голямата част от изискванията са
вградени в Design Expert, с цел намаляване на обема на входните данни и ускоряване на работата.
Благодарение на това, програмите са едновременно ефективни и лесни за използване. Изискванията
са систематизирани в таблици като в скоби са дадени и препратки към съответните точки от
стандартите.

Минимални класове на бетона съгласно Еврокод 8
За среден клас на дуктилност DCM – C16/20

(5.4.1.1 (1))

За висок клас на дуктилност DCH – C20/25

(5.5.1.1 (1))

Ако се вземат в предвид изискванията за дълготрайност, препоръчителния клас на бетона,
независимо от класа на дуктилност е C20/25.

Конструктивни изисквания за греди
Размери на напречните сечения
Размерите на напречните сечения се въвеждат от потребителя, като се спазват следните
конструктивни изисквания:
Ширина на гредата - bw ≤ min(bc + hw, 2bc)

(5.4.1.2.1 (3) за DCM и 5.5.1.2.1 (5) за DCH)

Ексцентрицитет на гредата спрямо колоната ‒ bc/4 (5.4.1.2.1 (2) за DCM и 5.5.1.2.1 (4) за DCH)
Ширината на гредата bw ≥ 200 mm

(5.5.1.2.1 (1) само за DCH)

Максимална ефективна ширина на пояса, beff

Без напречна греда
С напречна греда

(5.4.3.1.1 (3) за DCM и 5.5.3.1.1 (3) за DCH)

Външна колона

Вътрешна колона

bc

bc + 4hf

bc + 4hf

bc + 8hf

В горните формули са приети следните означения: bc ‒ ширина на колоната, hw ‒ височина на гредата,
hf ‒ дебелина на плочата.
За несеизмични елементи, ефективната ширина на пояса се приема съгласно БДС EN 1992, т. 5.3.2.1.
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Конструиране на надлъжната армировка
Съгласно БДС EN 1992-1-1 т. 9.2.1.3, дължините на армировъчните пръти се определят чрез
покриване на диаграмата на опънната сила в армировката. При това, към силата получена от
действието на огъващите моменти, трябва да се прибави и допълнителната опънна сила Ftd,
получена от проверката за напречната сила. Това води до разширяване на диаграмата или иначе
казано – опънно отместване.
В Beam Expert е прието всички надлъжни пръти да бъдат от един и същи клас стомана, което
позволява да се покрива директно диаграмата на необходимата армировка As = (Ft + Ftd)/fyd. За
прегледност, програмата изчертава отделно диаграмите на армировките от огъващия момент и от
допълнителната опънна сила. Върху диаграмата се нанасят площите на избраните армировъчни
пръти. Тя трябва изяло да попада под тяхната граница. Приема се, че силата в пръта намалява
линейно по дължината на закотвяне. Аналогично, това важи и за покритата площ.
Покриването в Beam Expert може да стане автоматично или ръчно. При автоматичното, програмата
сама определя диаметрите, бройките и дължините на армировъчните пръти, на базата на
диаграмата на необходимата армировка. За да покриете диаграмата ръчно, трябва вие да въведете
стойностите на диаметрите, бройките и дължините на прътите в отделните полета. След
изчертаването на армировката, може сравните диаграмите на покритието и на необходимата
армировка. Пример за покриване на диаграмата на непрекъсната греда е даден на схемата по-долу.
Покриването става обикновено на две зони. Първата покрива армировката отначало докрай в
рамките на полето или участъка над опората с отрицателни моменти. Втората обхваща само
непокрития от първата участък. Това се прави, когато се получат повече от два армировъчни пръта.
Ако поради формата на диаграмата или геометрията на гредата се получат близки дължини на
зоните, те се обединяват обратно в една.

Конструиране на напречната армировка
Напречната сила в Beam Expert се поема чрез стремена. Не са предвидени огънати пръти, но могат да
се добавят в модула за чертане на армировъчни пръти в ZWCAD/AutoCAD. Напречната армировка
също може да бъде покрита на две зони, ако е необходимо. Едната се оформя в крайните четвъртини
на полето, а другата – в средната половина. Обикновено, стремената в четвъртините се разполагат
по-нагъсто. Ако има и сеизмично въздействие, критичната зона и крайната зона се обединяват.
Взима се по-голямата дължина от двете зони и по-малкото разстояние между стремената.
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Напречна армировка при стъпване на второстепенни греди
Съгласно БДС EN 1992-1-1 т. 9.2.5, при стъпване на второстепенна греда, в главната греда трябва да се
добави напречна армировка, разположена в зона до h1/2 от оста или h1/3 от ръба на второстепенната
греда (h1 e височината на гредата). В края на второстепенната греда също се добавя напречна
армировка. Тя е допълнителна към вече изчислената за напречни сили и трябва може да предаде
опорната реакция от второстепенната греда към горния пояс на главната греда. Това не се прави
автоматично от програмата, но може да се добави с Plug-in-а за ZWCAD/AutoCAD и след това да се
генерира спецификацията. Допълнителна армировка се осигурява и при окачен товар или подпиране
на плоча по долния пояс, например при обратни греди.
Таблица на конструктивните изисквания за греди, включени в Beam Expert
Конструктивни изисквания, дадени по-долу са включени в програмата в Beam Expert и се използват
за автоматичното конструиране на армировката или за проверка на избраните от потребителя
параметри.
DCL
Несеизмичен
елемент
EC2

DCM
Сеизмичен
елемент
EC8

DCH
Сеизмичен
елемент
EC8

d bL,min

10 mm

12 mm

14 mm
(5.5.3.1.3 (5))

 min

0.26∙fctm/fyk
0.0013
(9.2.1.1 (1) и
NA.2.74)

fctm/2fyk
(5.4.3.1.2 (5))

fctm/2fyk
(5.5.3.1.3 (5) a)

-

2N14,
( 5.5.3.1.3 (5) b)
0.25A‘s,cr
(5.5.3.1.3 (5) c)

Надлъжна армировка
Минимален диаметър
Минимален коефициент на
армиране за опънна
армировка
Минимална горна армировка
в полето

Максимален коефициент на
армиране
Макс. коефициент на
опънната армировка в
критичната зона
Минимално светло
разстояние между прътите



-

0.04
(EN 1992-1-1, 9.2.1.1 (3) и NA.2.75)

 max
 cr,max

-

‘cr + 0.0018 fcd/( sy,d fyd)
(5.4.3.1.2 (4) и 5.5.3.1.3 (4))
мax{d bL,max, dg + 5 mm, 20 mm} 1)

amin

(EN 1992-1-1, 8.2 (2) и NA.2.70)
Максимално осово разстояние
между прътите
Дължина на закотвяне
Закотвяне в съседния елемент
след вътрешен възел
Максимално отношение на

250 mm

amax

lbd (виж “Закотвяне и снаждане” по-горе)
lbd

dbL

l bd + 5dbL
(5.6.1 (3))

-

lcr
(5.6.2.2 (4))

-

7.5fctm/Rd fyd∙(1 + 0.8d) – при краен възел2)
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диаметър на прътите към
височина на колоната
1)

7.5fctm/Rd fyd∙(1 + 0.8d)/(1 + 0.75kD’/max) –
при вътрешен възел
(5.6.2.2 (2))

hc

Размерът на добавъчния материал е приет dg = 20 mm

Нормализираната нормална сила е приета с минимална стойност  d = 0.1 в полза на сигурността. В
Beam Expert като самостоятелна програма за греди, няма данни за усилията в съседни елементи.
2)

Напречна армировка

Минимален диаметър
Мин. осово разст. между стремената

DCL

d w,min

6 mm
(5.4.3.1.2 (6) a и 5.5.3.1.3 (6))

s min

50 mm

s max

0.75d (1 + cot)1)
(EN 1992-1-1 9.2.2 (6))
0.6d (1 + cot) ≤ 300 mm в крайната зона на ¼
0.8d (1 + cot) ≤ 400 mm в средната ½
(NA.2.80)

s cr,max

hw/4
24dw
8dbL
225 mm
(5.4.3.1.2 (1) b)

Максимално осово разстояние между
стремената

Максимално осово разстояние между
стремената в критичната зона
-

Разстояние между първото стреме и
ръба на колоната
Дължина на закотвяне

hw/4
24dw
6dbL
175 mm
(5.5.3.1.3 (6))

50 mm
(5.4.3.1.2 (1) c)
10dw
(5.6.1 (2))

lbw

Дължина на критичната зона
lcr
1)

DCH

DCM

ln/4
зона на
сгъстяване2)

ln/4 2)
hw
(5.4.3.1.2 (1))

ln/4 3)
1.5hw
(5.5.3.1.3 (1))

Прилага се само в английската версия на програмата.

2)

При покриване на диаграмата на напречната армировка на две зони, стремената се сгъстяват на ¼
от светлия отвор на гредата от края на опората.
3)

За опростяване, критичната зона и зоната на сгъстяване се обединяват в една зона, като се взимат
по-неблагоприятните параметри от двете.
Използвани означения в таблиците:
fctm

– средна якост на опън на бетона;

fyk

– характеристична граница на провлачване на армировката;

A‘s,cr

– площ на натисковата армировка в критичната зона;

‘cr

– коефициент на армиране за натисковата армировка в критичната зона;

fcd

– изчислителна якост на натиск на бетона;
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– минимален коеф. на дуктилност по кривина в критичната зона   = 1 + 2(q – 1)Tc/T1;
q

– коефициент на поведение, Таблица 5.1.
Прието е консервативно: q = 3.3 за DCM и q = 4.95 за DCH;

Tc

– периодът в края на хоризонталния участък в спектъра на реагиране, таблица
NA.3.2. За спектър тип 1, Tc = 0.3 ÷ 0.6, в зависимост от типа на земната основа;

T1

– периодът на първа форма на трептене. Ориентировъчно е прието: Tc/T1 = 1.0,
което води до консервативни резултати при по-голям период;

sy,d

– изчислителна стойност на деформацията на армировката при провлачване = fyd/Es

fyd

– изчислителна граница на провлачване на армировката;

d bL,max – максимален диаметър на прът от надлъжната армировка;
dg

– размер на добавъчния материал;

Rd

– коефициент, който се приема 1.0 при DCM и 1.2 при DCH;

d

– нормализирана осова сила в колоната d = Ned/fcdAc;

kD

– коефициент, който се приема 2/3 при DCM и 1.0 при DCH;

’

– коефициент на армиране на натисковата армировка, закотвена в колоната;

max

– максимален коефициент на опънната армировка max = ‘ + 0.0018 fcd/( sy,d fyd)

d

– полезна височина на сечението;



– ъгъл на наклона на стремената;

hw

– височина на гредата;

dw

– диаметър на стремената;

dbL

– диаметър на надлъжните пръти (минимален);

ln

– светъл отвор на гредата.

В Еврокод 8, някои от параметрите за конструиране на армировката зависят от динамичните
характеристики на конструкцията, спектъра на реагиране и др., което води до усложняване на
конструирането. За опростяване, на места са приети консервативни стойности, които в са валидни
повечето случаи. За параметрите, които нямат цитирани препратки, няма специално изискване в
Еврокод. Те са приети на базата на препоръките в отделните ръководства, добрата практика и
отчитат българския опит в проектирането. Например, използването на стремена < Ø6 (дори и за
несеизмични елементи) или на разстояние < 50 mm не е целесъобразно за монолитно изпълнение на
стоманобетонните конструкции.
Критични зони при насадени колони
Съгласно БДС EN 1998-1-1, т. 5.4.3.1.2 (2), при насадени колони, зоните на разстояние 2hf от двете
страни на насадената колона трябва също да се оформят като критични зони. В програмата това не е
предвидено да става автоматично, но може да се направи с модула за армиране под
ZWCAD/AutoCAD и след това да се генерира спецификацията.
По долу е даден пример за конструиране на греда в Beam Expert за различните класове на
дуктилност и са изчислени конкретните стойности на конструктивните изисквания.
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Пример: Проста греда от бетон C25/30 и стомана B500, натоварена с равномерно разпределен товар.

Постоянно натоварване – P, kN/m

Нормативна комбинация

1.00∙P + 1.00∙V

Изчислителна комбинация

1.35∙P + 1.50∙V

Временно натоварване – V, kN/m

В Еврокод се комбинират не самите натоварвания, а ефектите от
натоварванията върху конструкцията – разрезни усилия, опорни
реакции, премествания и др.

Разрезни усилия

Необходима армировка
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Конструиране за клас на дуктилност DCL

Бетонно покритие до стремената

cnom = 25 mm

Бетонно покритие до прътите

c = 25 + 8 = 33 mm

Полезна височина на сечението

d = 500 – 33 – 20/2 = 457 mm = 45.7 cm

Площ на сечението

bw∙d = 25∙45.7 = 1142.5 cm2

Минимална армировка

As = 6.28 cm2 > A s,min = max{0.26∙fctm/fyk ,0.0013}∙bw∙d =
= max{0.26∙2.6/500 ,0.0013}∙1142.5
= 0.00135∙1142.5 = 1.54 cm2

Максимална армировка

As = 6.28 cm2 < A s,max = 0.04∙bw∙d = 0.04∙1142.5 = 45.7 cm2

Мин. светло разстояние между прътите

amin = мax{20, 20+5, 20} = 25 mm

Макс. разстояние между стремената

s max = 0.8d = 0.8∙457 = 365 mm < 400 mm

Разстояние в крайните зони

s max = 0.6d = 0.6∙457 = 274 mm < 300 mm

Закотвяне на носещата армировка

lbd = 40Ø = 800 mm

Конструиране за клас на дуктилност DCM

Минимална опънна армировка

A s,min = fctm/2fyk bw∙d = 2.6/(2∙500)∙1142.5
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A s,min = 0.0026∙1142.5 = 2.97 cm2 > A s,2N14 = 3.08 cm2
Максимално отношение на диаметъра на прътите към размера на колоната
7.5fctm/Rd fyd∙(1 + 0.8d) = 7.5∙2.6/(1.0∙435)∙(1 + 0.8∙0.1) = 0.0484
Проверка на диаметър за закотвяне d bL = 20 mm < 0.0484∙hc = 0.0484∙500 = 24 mm
При неизпълнение на горното изискване, програмата генерира съобщение „Недостатъчен размер за
закотвяне в сеизмична зона на колона n”. Тогава трябва или да се увеличи размера на колоната или
да се намали диаметъра на армировъчните пръти по преценка на проектанта.
Дължина на критичната зона

l cr = 450/4 = 112.5 > h = 50 cm

Разстояние между стремената в критичната зона
s cr,max = min{hw/4, 24dw, 8dbL, 225} = min{500/4, 24∙8, 8∙14, 225} =
= min{125, 192, 112, 225} = 112 mm

Конструиране за клас на дуктилност DCH

Минимална долна и горна армировка по цялата дължина – 2N14
Максимално отношение на диаметъра на прътите към размера на колоната
7.5fctm/Rd fyd∙(1 + 0.8d) = 7.5∙2.6/(1.2∙435)∙(1 + 0.8∙0.1) = 0.0403
Проверка на диаметър за закотвяне d bL = 20 mm < 0.0484∙hc = 0.0403∙500 = 20 mm
За да бъде осигурено закотвянето в колоната, максималния размер на прътите трябва да е Ø20.
Дължина на критичната зона

l cr = 450/4 = 112.5 > 1.5h = 75 cm

Разстояние между стремената в критичната зона
s cr,max = min{hw/4, 24dw, 8d bL, 225} = min{500/4, 24∙8, 6∙14, 175} =
= min{125, 192, 84, 225} = 84 mm
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Конструктивни изисквания за колони
Таблица на конструктивните изисквания за колони в Column Expert

Размери на сечението
Минимален размер на сечението

min bC

Максимално отношение на размерите на
сечението

DCM
Сеизм.
елемент
EC8

DCH
Сеизм.
елемент
EC8

200 mm

200 mm

250 mm
(5.5.1.2.2 (1))

4
(EN 1992-1-1 т. 9.5.1 (1))

max hC/bC

Надлъжна армировка
Минимален диаметър

DCL
Несеизм.
елемент
EC2

DCL

12 mm
(9.5.2 (1), NA.2.84)

dbL,min

Минимален коефициент на армиране

min

Максимален коефициент на армиране

 max

Мин. светло разстояние между прътите

amin

Макс. осово разстояние между прътите

aL,max

Максимално разстояние между огъвки
ah,max
на стреме

DCH

DCM

0.01
(5.4.3.2.2 (1))

0.002
(9.5.2(2), NA.2.85)
0.04
(9.5.2(3), NA.2.86)

(5.4.3.2.2 (1))

(5.5.3.2.2 (1))

50 mm
300 mm
1)

300 mm
(9.5.3 (6))

200 mm

150 mm

200 mm
150 mm
(5.4.3.2.2 (11) b ) (5.5.3.2.2 (12) c)

Напречна армировка

DCL

DCM

DCH

Минимален диаметър

6 mm,
0.25∙dbL
(9.5.3 (1))

6 mm,
(5.4.3.2.2 (10))
0.25∙dbL

6 mm,
0.4∙dbL∙(fydL/fydw)1/2
(5.5.3.2.2 (12) a)

Максимално осово разстояние между
стремената

Максимално осово разстояние между
стремената в критичната зона

Максимално осово разстояние
в зоната на снаждане
Площ на един срез на стреме в зоната
на снаждане
Дължина на закотвяне

dbw,min

bC
20∙dbL
400 mm
(9.5.3 (3) и NA.2.87)

smax

scr,max

0.6∙smax
(9.5.3 (4))

sl,max

100 mm

bo /2
8dbL
175 mm
(5.4.3.2.2 (11) a)

bo /3
6dbL
125 mm
(5.5.3.2.2 (12) b)

bc/4, 100 mm
(5.6.3 (3))

Ast

s∙d bL/50∙fydL/fydw
(5.6.3 (4))

l bw

10dbw
(5.6.1 (2))
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Дължина на критичната зона

l cr

hC
(9.5.3 (4))
(lo + 4dbL) 2)

hC
lcl/6
450 mm
(5.4.3.2.2(4))
(lo + 4dbL) 2)

1.5hC
lcl/6
600 mm
(5.5.3.2.2 (4))
(lo + 4dbL) 2

1)

Съгласно (9.5.3 (6)) максималното разстояние от прът до огъвка на стреме не трябва да бъде поголямо от 150 mm. Прието е, че при поставяне на огъвките на максимално разстояние 300 mm, през
един прът, горното условие ще бъде изпълнено. Това ограничение е дори по-строго от даденото в
Еврокод.
2)

В зоната на снаждане, се взима по голямата от дължината на критичната зона и дължината на
снаждане. Добавката от 4dbL е заради изискването но БДС EN 1992-1-1, т. 8.7.4.2 (1) за поставяне на
допълнителна напречна армировка на разстояние 4dbL от края на натиснати пръти, снаждани със
застъпване.
Във версия 2.3 не се проверява механичния обемен коефициент на стремената съгласно БДС EN
1998-1-1, т. 5.4.3.2.2 (8) и 5.5.3.2.2 (10).
Използвани означения в таблиците:
dbL

– диаметър на надлъжната армировка;

fydL

– изчислителна граница на провлачване на надлъжната армировка;

fydw

– изчислителна граница на провлачване на напречната армировка;

bC

– ширина на колоната (по-малкият размер);

hC

– височина на колоната (по-големият размер);

bo

– ширина на ядрото на колоната, след отцепване на бетонното покритие;

dbw

– диаметър на стремената;

lcl

– светла височина на колоната на етажа;

lo

– дължина на снаждане на надлъжните пръти.

Къси колони
Съгласно БДС EN 1998-1-1, т. 5.4.3.2.2 (5) и т. 5.5.3.2.2 (5), ако светлата височина на колоната, е помалка от три пъти височината на сечението lcl < 3hC , цялата височина на колоната следва да се счита
за критична зона. В този случай, в настройките на Column Expert трябва да изберете опциите
„Предефиниране” – „Стремена през ” (попълнете стъпката за критична зона) и „Без сгъстяване”.
Пример: Армиране на колона 40/40 cm от бетон C25/30 и стомана B500 за различните класове на
дуктилност. Височината на етажа е 285 cm, а височината на гредите е 50 cm.

стр. 23 от 30

Design Expert v 3.1/2015
Конструиране на армировката в съответствие с изискванията на Еврокод

DCL

DCM

DCH

Конструиране за клас на дуктилност DCL
Минимален размер на сечението

bC = 400 mm > 200 cm

Максимално отношение на размерите на сечението hC/bC = 1 < 4
Бетонно покритие до стремената

cnom = 25 mm

Бетонно покритие до прътите

c = 25 + 8 = 33 mm > dbL + 10 = 26 mm

Площ на сечението

Ac = 40∙40 = 1600 cm2

Коефициент на армиране за 8N16

 = 16.085/1600 = 0.01005

Минимален коефициент на армиране

 > min 0.002

Максимален коефициент на армиране

 <  max = 0.04

Минимален диаметър на прътите

dbL = 16 mm > 12 mm

Дължина на снаждане на прътите

l bd = 1.5∙40∙16 = 960 mm

Снаждането на всички пръти е в едно сечение, следователно6 = 1.5
Дължината на пръта е 285 + 96 = 381 mm
Минимален диаметър на стремената

dbw = 8 mm > max{6 mm, 0.25∙16 = 4 mm}

Максимално осово разстояние между стремената

s = 320 mm = min bC = 400 mm
20∙dbL = 320 mm
400 mm
стр. 24 от 30

Design Expert v 3.1/2015
Конструиране на армировката в съответствие с изискванията на Еврокод
Максимално осово разстояние между стремената
-

в критичната зона

scr = 0.6∙smax = 0.6∙320 = 192 mm

-

в зоната на снаждане

sl = 100 mm = bc/4 = 400/4
Ast = ∙82/4 = 50,27 mm2 >

Площ на един срез от стреме

> s∙d bL/50∙fydL/fydw = 100∙16/50∙435/435= 32 mm2
Дължина на критичната зона под гредата

lc = hC = 40 cm

Конструиране за клас на дуктилност DCM
Минимален размер на сечението

bC = 400 mm > 200 mm

Минимален коефициент на армиране

 > min = 0.01

Максимален коефициент на армиране

 <  max = 0.04

Максимално разстояние между прътите

a = (400 ‒ 2∙ (26 + 8 + 16/2))/2 = 158 mm < 200 mm

Максимално осово разстояние между стремената

s = 130 mm = min bo/2 = (400 ‒ 2∙25 ‒ 8)/2 = 171 mm

в критичната зона

8∙dbL = 8∙16 = 128 mm
175 mm

Дължина на критичната зона под гредата

lcr = 600mm = max hc = 400 mm
lcl/6 = (2850 ‒ 500)/6 = 392 mm
450 mm

Конструиране за клас на дуктилност DCH
Минимален размер на сечението

bC = 400 mm > 250 cm

Минимален коефициент на армиране

 > min = 0.01

Максимален коефициент на армиране

 <  max = 0.04

Максимално разстояние между прътите

a = (400 ‒ 2∙ (26 + 8 + 16/2))/2 = 158 mm > 150 mm

В този случай, Column Expert дава съобщение за грешка. Изискването ще бъде удовлетворено при
бетонно прокритие 35 mm, диаметър Ø32 или ако се промени конфигурацията на армировката.
Минимален диаметър на стремената

dbw = 8 mm > max{6, 0.4∙16∙(435/435) 1/2 = 6.4 } mm

Максимално осово разстояние между стремената

s = 95 mm < min

в критичната зона

bo/3 = (400 ‒ 2∙25 ‒ 8)/3 = 114 mm
6∙dbL = 6∙16 = 96 mm
125 mm

Дължина на критичната зона под гредата

lcr = 600mm = max 1.5hc = 600 mm
lcl/6 = (2850 ‒ 500)/6 = 392 mm
600 mm
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Конструктивни изисквания за шайби
Таблица на конструктивните изисквания за шайби в Shear Wall Expert
Основното предназначение на шайбата е да поема сеизмични усилия, затова са дадени проверките
само за среден (DCM) и висок (DCH) клас на дуктилност. Проверките се правят автоматично,
непосредствено преди изчертаването на шайбата като се генерира отчет с несъответствията.
Програмата все пак позволява избор на нисък клас на дуктилност DCL за прилагане в зони с много
ниска сеизмичност (извън България), при което долните проверки не се правят.
Размери на шайбата
Минимална дебелина на стеблото
Минимално отношение на размерите
Мин. височина на критичната зона
Височина на критичната зона не по-голяма
от
Минимална дължина на крайната зона

DCH

DCM
Bw,min

150 mm или Hs/20
(5.4.1.2.3 (1))
(5.5.1.2.3 (2))

Lw/Bw,min

4
(5.1.2 (1))
Lw, Hw/6

Hcr,min

(5.4.3.4.2 (1))

(5.5.3.4.5 (1))

Hcr,max

до 6 етажа – 2Lw, Hs
над 6 етажа – 2Lw, 2Hs
(5.4.3.4.2 (1))
(5.5.3.4.5 (1))

Lc,min

0.15Lw, 1.5 Bw
(5.4.3.4.2 (6))
(5.5.3.4.5 (6))

Bc,min

При Lc ≥ 2Bw и Lc ≥ 0.2Lw – 200 mm, Hs /10
При Lc < 2Bw и Lc < 0.2Lw – 200 mm, Hs /15
(5.4.3.4.2 (10))
(5.5.3.4.5 (8))

Минимална ширина на крайната зона

Армировка за хор. и верт. мрежа

DCM

DCH

Минимален коефициент на армиране

w,min

-

0.002
(5.5.3.4.5 (13))

Минимален диаметър

dvh,min

-

8 mm
(5.5.3.4.5 (13))

Мин. светло разстояние между прътите

a min

Макс. осово разстояние между прътите

svh,max

-

250 mm, 25dvh
(5.5.3.4.5 (15))

Максимален диаметър на прътите

dvh,max

-

Bwo/8
(5.5.3.4.5 (14))

Макс. разстояние между напречни S връзки

dS,max

Надлъжна армировка в главата на шайбата

50 mm

500 mm
(5.5.3.4.5 (14))
DCH

DCM

Минимален диаметър

dbL,min

12 mm

Минимален коефициент на армиране

 min

0.005
(5.4.3.4.2 (8))

Максимален коефициент на армиране

 max

0.04
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Минимално светло разстояние между прътите

a min

Максимално осово разстояние между прътите

aL,max

200 mm

200 cm

Максимално разстояние между огъвки на стреме

ah,max

200 mm
(5.4.3.4.2(10))

200 cm
(5.5.3.4.5(8))

Напречна армировка в главата на шайбата

Минимален диаметър

Максимално осово разстояние между стремената
в критичната зона

Максимално осово разстояние
в зоната на снаждане

dw,min

scr,max

50 mm

DCM

DCH

6 mm
(5.4.3.4.2 (9))
(5.4.3.2.2 (11))

6 mm
0.4∙dbL∙(fydL/fydw)1/2
(5.5.3.4.5 (10))
(5.5.3.2.2 (12))

bo /2
8dbL
175 mm
(5.4.3.4.2(9))

bo /3
6dbL
125 mm
(5.5.3.2.2(10))

sl,max

bc/4, 100 mm
(5.6.3 (3))

Площ на един срез на стреме в зоната на
снаждане

Ast

s∙d bL/50∙fydL/fydw
(5.6.3 (4))

Дължина на закотвяне

l bw

10dbw

Във версия 2.3 не се проверява механичният обемен коефициент на стремената съгласно БДС EN
1998-1-1, т. 5.4.3.4.2 (9) и 5.5.3.4.5 (10). Извън критичната зона за главите на шайбите важат
изискванията на БДС EN 1992-1-1.
Използвани означения в таблиците:
Hs

– светла височина на етажа;

Hw

– обща височина на шайбата;

Lw

– дължина на шайбата в план;

Bw

– дебелина на стеблото;

Bc

– ширина на крайната зона;

Lc

– дължина на крайната зона;

dvh

– диаметър на армировка на вертикална (v) и хоризонтална (h) мрежа;

Bwo

– дебелина на стеблото след отцепване на бетонното покритие;

dbL

– диаметър на надлъжната армировка;

fydL

– изчислителна граница на провлачване на надлъжната армировка;

fydw

– изчислителна граница на провлачване на напречната армировка;

bo

– ширина на крайна зона, след отцепване на бетонното покритие;

dbw

– диаметър на стремената.
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Сутеренен етаж
Критичната височина на шайбата се отчита над нивото на сутеренния етаж. Ако изберете опцията
„Сутеренен етаж” в Shear Wall Expert, първия етаж се приема за сутеренен и височината на шайбата и
критичната зона се изчисляват за етажите над първия. В този случай, сутеренният етаж също се
конструира като критична зона.
Пример: Армиране на шайба 25/200 cm от бетон C25/30 и стомана B500 за различните класове на
дуктилност. Височината на етажа е 285 cm, а дебелината на плочата е 20 cm.
Конструиране за клас на дуктилност DCM

Минимална дебелина на стеблото

Bw = 250 mm <

150 mm,
Hs/20 = 2650/20 = 132.5 mm
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Минимално отношение на размерите

Lw/Bw = 200/25 = 8 > 4

Мин. височина на критичната зона

Hcr = 2850 mm > Lw = 2000 mm
Hw/6 = 2850/6 = 475 mm
не по-голямо от 2Lw = 4000 mm
Hs = 2650 mm (до 6 етажа)

Минимална дължина на крайната зона

Lc = 400 mm > 0.15Lw = 0.15∙2000 = 300 mm
1.5Bw = 1.5∙250 = 375 mm

Минимална ширина на крайната зона

Bc = 250 mm > 200 mm,

(Lc = 400 mm < 2Bw = 500 mm и Lc = 0.2Lw = 400 mm)

Hs /15 = 1650/15 = 177 mm

Минимален диаметър на пръти в крайната зона

dbL = 14 mm > 12 mm

Коефициент на армиране в крайната зона

 = 9.236/(25∙40) = 0.00924

Мин. коефициент на армиране в крайната зона

 >  min = 0.005

Макс. коефициент на армиране в крайната зона

 <  max = 0.04

Максимално осово разстояние между прътите

aL = 250 ‒ 2∙25 ‒ 2∙8 – 14 = 170 < 200 mm

Минимален диаметър на стремената

dbw = 8 mm > 6 mm

Максимално осово разстояние между стремената

scr = 95 mm ≈min bo /2 = (250 – 2∙25 – 8)/2 = 96 mm

в крайната зона

8dbL = 8∙14 = 112 mm

(закръглява се до цяло число в cm)

175 mm

Максимално осово разстояние между стремената
в зоната на снаждане
Площ на един срез от стреме

scr = 60 mm ≈ min bc /4 =250/4 = 62.5 mm
100 mm
Ast = ∙82/4 = 50,27 mm2 >
> s∙d bL/50∙fydL/fydw = 100∙14/50∙435/435 = 28 mm2
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Конструиране за клас на дуктилност DCH

Минимален коефициент на армиране за мрежата

= 5.03/(25∙100) = 0.002012 > w min = 0.002

Минимален диаметър на прътите от мрежата

dvh = 8 mm = dvh min

Макс. осово разстояние между прътите от мрежата sw = 200 mm = min{ 250, 25dvh = 25∙8 = 200} mm
Максимален диаметър на прътите от мрежата

dvh min = 8 mm < Bwo/8 = (250 – 2∙25 – 8)/8 = 24 mm

Макс. разстояние между напречни S връзки

dS = 400 mm < dS,max = 500 mm

Минимален диаметър на стремената

dbw = 8 mm > max{6, 0.4∙14∙(435/435) 1/2 = 5.6} mm

Максимално осово разстояние между стремената

scr = 65 mm ≈ min bo /3 = (250 – 2∙25 – 8)/3 = 64 mm

в крайната зона

6dbL = 6∙14 = 84 mm

(закръглява се до цяло число cm)

125 mm
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