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Увод
При сгради с малък брой етажи (до 5 етажа) е целесъобразно в стоманобетонни скелетни
конструкции да се използва съдействието на налични зидарии запълващи пространството между
колоните и гредите. Поведението на рамки с пълнежна зидария при сеизмични въздействия се
характеризира със следните специфични особености:
съществена разлика между деформативните и дуктилните параметри на стоманобетона и
зидарията;
концентрирано взаимодействие между рамка и зидария в натиснатите ъгли на зидарията и
липса на взаимодействие в опънните зони;
наличност на прекъснатост на връзка и луфтове (на срязване и отцепване) в отделни зони
между рамка и зидария;
деградация на носеща способност и коравина при знакопроменливо въздействие;
изчерпване на носеща способност на зидарията (при ограничения й деформативен
капацитет) преди достигане на граничната носеща способност на рамката.
Предвид спецификата на реагирането на обрамчени зидарии при сеизмични въздействия се налага
прилагането на статичен или динамичен нелинеен метод на анализ. При практическото
изчисляване на обрамчени зидарии с помощта на програмни продукти или ръчно е небходимо
подходящо моделиране на пълнежната зидария за отчитане на нейното нелинейното поведение и
реалното напрегнато състояние на обрамчващата конструкция.
С ангажиране на пълнежната зидария да работи съвместно с рамкови конструкции в сеизмични
райони се постига съществено повишаване на носимоспособността, коравината и дуктилността на
констукциите, като същевременно се намалява деформациите от хоризонтално натоварване. Тези
предимства правят тухлените шайби приложими за сеизмично осигуряване на нискоетажни
сгради.

Глава I
Обзор на изследванията за стоманобетонни рамки със зидария и цели на дисертацията
В миналото изчисляването на сградите с пълнежна зидария се е извършвало без да се отчита
ефекта на зидарията, главно поради липса на научни и експериментални изследвания.
Игнорирането на пълнежната зидария при анализа се дължи на нейното силно нелинейно
поведение, което създава затруднения при включването и в изследванията.
Още през 1960г. са извършвани изследвания за установяване на влиянието на пълнежа върху
поведението на обрамчващите рамки при сеизмично въздействие. Най-важните фактори,
допринасящи за нелинейното поведение на рамки с пълнежна зидария възникват от нелинейността
на отделните материали. Проучванията в тази област показват, че при запълване на отвора на
стоманобетонните рамки със зидария може значително да се увеличи коравината,
носимоспособността и разсеяната енергия в рамковите конструкции.
I.1. Физични характеристики на тухли, разтвор и зидария
За стоманобетонни рамки с пълнежна зидария се прилагат съгласно НПССЗР-2007 [6] само
3

плътни тухли или тухли с вертикални отвори с кухинност не повече от 25%. Изисква се якостта на
натиск на тухлите да не бъде по-ниска от 7,5 МРа, а марката на вароциментния разтвор не по
ниска от 2,5 МРа. Съответните изисквания съгласно EN 1996-1-1 [48] са: 5,0 МРа за тухлите и 5,0
МРа за разтвор.
Изследвания с усъвършенствани аналитични и експериментални методи на рамки с пълнежна
зидария от керамични тела с голяма кухинност показват, че поведението на такава зидария при
сеизмични въздействия е неблагоприятно, което се дължи основно на крехкостта на телата.
Поради това, не следва да се прилагат керамични тела с голяма кухинност в рамки с пълнежна
зидария при сеизмични въздействия.
I.1.1. Физични характеристики на зидария по НПЗК-86 и EN 1996-1-1
При изчисляване на зидани конструкции съгласно НПЗК-86 [5] се използват изчислителните
съпротивления на зидарии, приведени в табл. I.1 и I.2.
Табл. I.1. Изчислителни съпротивления на натиск R на зидарии от тухли съгласно НПЗК-86
Марка на
тухлата
20
15
12,5
10
7,5

Марка на разтвора
[MPa]
15

10

7,5

5

2,5

3,0
2,4
2,2
2,0
-

2,7
2,2
2,0
1,8
1,5

2,5
2,0
1,9
1,7
1,4

2,2
1,8
1,7
1,5
1,3

1,8
1,5
1,4
1,3
1,1

Табл. I.2. Изчислителни съпротивления на осов опън Rt и на срязване Rsh на зидарии от тухли
съгласно НПЗК-86 [5]
Изчислително съпротивление

Марка на разтвора
[MPa]

Осов опън по непревързано
сечение, Rt
Осов опън по превързано сечение,
Rt
Срязване по непревързано
сечение, Rsh

≥5

2,5

0,08

0,05

0,16

0,11

0,16

0,11

Съгласно EN 1996-1-1 [48] характеристичните якости (определени при 5% фрактил) на
неармирани зидарии, изпълнени с обикновен разтвор и с плътни тухли или тухли с вертикални
отвори с кухинност до 25% се определят със следните зависимости:
якост на натиск
f k = K .f b 0 ,70 .f m 0 ,30 [МPa]

(I.1)

якост на срязване при запълнени вертикални фуги
f vk = f vk 0 + 0,4σ d , но не повече от 0,065f m [МPa]

(I.2)

якост на срязване при незапълнени вертикални фуги
f vk = 0 ,5f vk 0 + 0 ,4σ d , но не повече от 0,045f m [МPa]
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(I.3)

Съгласно НПЗК-86 [5] модулът на еластичност Е1 (начален модул на деформации) се определя
със зависимостта:
E1 = α .k .R

(I.6)

където:
α – еластична характеристика на зидарии, която за пластично пресовани плътни тухли или с
кухини и с разтвор от М2,5 до М20 се приема равна на 1000;
k – преводен коефициент, който за зидария от тухли се приема равен на 2,0.
За определяне на усилията в зидарии, работещи съвместно с други елементи (в случая рамки),
модулът на еластичност на зидарията E се определя с израза [5]:
E = 0 ,5.Е1

(I.7)

Модулът на хлъзгане на зидариите G съгласно НПЗК-86 [5] и EN 1996-1-1 [48] се преима със
стойност:

G = 0,4.Е

(I.8)

Относителната деформация на зидариите ε с отчитане на пълзене, се определя с формулата [5]:

ε =ν

σ
Е1

(I.9)

На фиг. I.1 е представена зависимостта напрежения-деформации на зидарията съгласно EN 19961-1 [48]. Модулът на еластичност E се определя при 1/3 от якостта на натиск с израза:
E = K E .f k = 1000 .f k

(I.10)

Фиг. I.1. Деформационна зависимост на зидарията при натиск съгласно EN 1996-1-1 [48]
Илюстрираните на фиг. I.1 деформационни зависимости представят: (1) - реалната; (2) идеализираната и (3) - изчислителната диаграма на зидарията. За определяне на максималната и
граничната (при значителна деградация) носимоспособности на зидарията са небходими
стойностите на относителните деформации εm1 и εmu. В EN 1996-1-1 не са приведени числени
стойности на εm1 и εmu, но се препоръчва да се определят чрез експерименти.
I.1.2. Зависимости напрежение – деформация на тухли, разтвор и зидария при едноосов
натиск
За установяване на деформационните зависимости, както на отделните компоненти – тухли и
разтвор, така и на зидария е извършен кратък преглед на експериментални и аналитични
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изследвания на учени, работили в тази област.
I.1.2.1. Зависимост напрежение – деформация на глинени тухли
Kaushik и др. (2007) [72] извършват експеримент за четири вида тухли (М, B, S и O) с размери:
дължина, ширина и височина, съответно 23, 11 и 7,5 cm при едноосов натиск. За четирите типа
тухли са изпитани по 10 образеца и след осредняване на резулататите са получени стойности за
якостта на натиск (fb), гранична деформация (εb) и модул на еластичност (Eb) на тухлите,
представени в графичен вид чрез зависмостта напрежение-дефирмация на фиг. I.2.

Фиг. I.2. Диаграми напрежение – деформация на тухли [72]
Модулът на еластичност на тухлите Eb от представена работната диаграма е определен за участък
от кривата с ординати, съответстващи на якост на натиск от 5% до 33% от граничната якост на
натиск и варира в границите от 260 до 317 пъти якостта на натиск fb. Средната стойност на модула
на еластичност на тухлите може да се определи със зависимостта [72]:
Е b = 300.f b

(I.11)

I.1.2.2. Зависимост напрежение – деформация на разтвори
Kaushik и др. (2007) [72] тестват и три вида разтвори (цимент:вар:пясък) - 1:0:6 (слаб); 1:0:3
(силен) и 1:0,5:4,5 (среден), при водоциментно отношение 0,7-0,8 под формата на кубчета с размер
50 mm, които изпитват на 28 ден. За трите разтвора са тествани по 9 образеца и след осредняване
на резулататите са получени стойности за якостта на натиск fm, гранична деформация (εm) и модул
на еластичност Em на разтвора, които са представени в графичен вид на фиг. I.3.

Фиг. I.3. Диаграми напрежение – деформация на разтвори [72]
Модулът на еластичност на разтвора Em (фиг. I.3) е определен за участък от диаграмата с
ординати, съответстващи на якост на натиск от 5% до 33% от граничната якост на натиск и
варира в границите от 175 до 215 пъти якостта на натиск fm. Средната стойност на модула на
еластичност на разтвора може да се определи със зависимостта [72]:
Е m = 200f m

(I.12)

От трите изследвани разтвора, средният е вароциментов и по състав е сходен с най-често
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прилагани у нас разтвори – М5; М7,5 и М10.
I.1.2.3. Зависимост напрежение – деформация на зидария
При експеримент проведен от [72] са изпитани призми, които са изпълнени от пет броя тухли във
височина с разтвор между тях с дебелина 1 cm т.е. размерите на призмата се получават: височина
41,5 cm; дължина 23 cm и широчина 11cm. Приложени са четирите вида тухли (M. B, O и S) при
трите вида разтвор (1:0:6; 1:0:3 и 1:0.5:4.5), като призмите са подложени на монотонно
нарастващо вертикално натоварване и контролиране на натоварването и преместването. За
четирите типа тухли и трите вида разтвор след осредняване на резулататите са получени
стойности за якостта на натиск f’м, гранична деформация εм и модул на еластичност Eм на
зидарията, представени в графичен вид чрез зависмостта напрежение-дефирмация на фиг. I.4.

Фиг. I.4. Диаграмa напрежение – деформация на зидария [72]
Модулът на еластичност на зидарията Eм, който е определен за участък от диаграмата с ординати,
съответстващи на якост на натиск от 5% до 33% от граничната якост на натиск варира в
границите от 550 до 570 пъти якостта на натиск f’м. Средната стойност на модула на еластичност
на зидарията може да се определи със зависимостта [72]:

Е м = 550.f м'

(I.13)

При сравнение на осреднената якост на натиск на зидарията, получена от експерименталните
данни [64] и якостта на натиск, получена чрез зависимост (I.1) съгласно EN 1996-1-1 [48] се
получава разлика в рамките на допустимите експериментални разсейвания.

Фиг. I.5. Диаграмa напрежение – деформация на зидария при различни разтвори [72]
На базата на получените по експериментален път зависимости между натискови напрежения и
деформации на зидарията, авторите на експеримента [72] съставят идеализирана работна диаграма
на зидарията, илюстрирана на фиг. I.6.
Екперименталните изследвания [72] демонстрират различие в поведението на зидарията при
различни по състав и якост на натиск разтвори. От гледна точка на състава е установено, че
вароциментовите разтвори са с по-ниска якост на натиск от циментовите разтвори, но граничната
им деформация е по-голяма, което предполага и по-добро дуктилно поведение.
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Фиг. I.6. Идеализирана диаграмa напрежение – деформация на зидария [72]
Получената по експериментален път работна диаграма (фиг. I.6) на зидарията се характеризира с
пет контролни стойности на натисковите напрежения [72]:
1) 0.33f’м – напрежение, до което диаграмата се изменя по линеен закон;
2) 0.75f’м – напрежение, при което настъпват вертикални разцепващи пукнатини в тухлите;
3) 0.90f’м – напрежение, при което вертикални разцепващи пукнатини в тухлите преминават
през цялата призма от зидария;
4) f’м – гранично натисково напрежение на призмата от зидария;
5) 0.2f’м – остатъчно натисково напрежение, съответстващо на граничната деформация при
разрушение на зидарията.
Параболичната част от диаграмата напрежение – деформация на зидарията се изразява чрез
отношенията на натисковите напрежения и относителните деформации на зидарията със
зависимостта [72]:
⎛ ε'
fм
ε
= 2 м − ⎜⎜ м
f'м
ε'м ⎝ ε'м

⎞
⎟⎟
⎠

2

(I.14)

където: fм и εм са съответно, натисково напрежение и деформация на зидарията; ε’м е
деформацията, съответсваща на максималната стойност на натисково напрежение на зидарията f’м.
Поради установено съответствие между стойността на якостта на натиск зидарията, получена по
експериментален път и съгласно зависимостта в EN 1996-1-1, якостта на натиск на зидарията f’м
може да се определи чрез предложената в EN 1996-1-1 [48] зависимост:
f ' м = K .f b 0.70 .f m 0.30 [MPa]

(I.15)

където: K е коефициент, който за тухли приема стойност от 0,55 до 0,35, на страната на
сигурността може да се приеме 0,35.
Деформацията на зидарията ε’м, съответсваща на максималното натисково напрежение може да се
определи със следната експериментална зависимост [72]:

ε'м = C m

f' м
E м 0. 7

(I.16)

където: Cm e фактор, който зависи от якостта на натиск на разтвора fm и се определя с емпиричния
израз:
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Cm =

0.27

(I.17)

f m 0.25

Идеализираната крива напрежение-деформация е съставена от две части: първи участък, който се
определя чрез параболична зависимост (I.14) и втори участък с линейна зависимост между
напреженията и деформациите. Върховата точка на първия участък се определя от граничното
натисково напрежние на зидарията f’м и съответната деформация ε’м, след което параболичната
зависимост се удължава с падащ клон до 90% от граничното натисково напрежение 0,9f’м.
Вторият участък от диаграмата започва от края на падащия клон при натисковото напрежение
90% от граничното и продължава с линейна зависимост до точката, съответстваща на 20% от
граничното натисково напрежение и максимална деформация 2ε’м при циментов разтвор, а при
вароциментов разтвор до максимална деформация 2,75ε’м.
Повечето автори представят модула на еластичност Eм на зидарията чрез емпиричен израз в
зависимост от напрежението на натиск на зидарията. Тези емпирични зависимости дават вариране
на модула на еластичност най-често между 400fм и 1000fм. Точните предложения на всеки от
проучените автори са систематизирани в табл. I.4.
Табл. I.4. Модул на еластичност на тухлена зидария пo различни автори и нормативи
Автор

Ali (2009) [10]
NZSEE (2006) [120]
FEMA 306 (1999) [56]
Kaushik, Rai, Sudhir (2007) [72]
Polish Standard: PN-B-03002:1999 [142]
International Building Code
( IBC 2003) [68]
Hendry, Sinha, Davies (1997) [66]
Paulay, Priestley (1992) [136]
Canadian masonry code S304.1
(CSA 2004) [29]
EN 1996-1-1 [48]
НПЗК-86 [5]

Eм
[MPa]
400fм
500fм
550fм
550fм
600fм

700fм
700fм
750fм
850fм
1000fм
1000fм

При прилагане на EN 1996-1-1 и НПЗК-86, посочените в табл. I.4 стойности се редуцират с
коефициент 0,5 при съвместна работа на зидарията с обрамчваща конструкция.
I.2. Поведение на зидарията при двуосно и циклично натоварване
При сеизмични въздействия зидарията е подложена освен на вертикално и на хоризонтално
натоварване, при което настъпва двуосно напрегнато състояние на обрамчената зидария. Много
автори провеждат експерименти само на зидарии при натоварване в двете посоки с образци от
няколко тухли или цели стени, но Lourenco [82] установява, че поведението на зидарията строго
зависи от комбинацията на натоварването (опън и натиск), размерите на зидарията и
характеристиките на материалите.
При циклично натоварване, зидария демонстрира типично крехко поведение, при което с
образуването на пукнатини в двете направления се наблюдава значителна деградация. Чрез
експериментални изследвания, Lourenco [82] представя потенциалните зони на разрушение на
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зидария при циклично натоварване, които са илюстрирани на фиг. I.9.
Lourenco [82] установява, че първите пукнатини в зидарията се формират в долната опъната част
на стената, след това в средната част и накарая настъпва смачкване на зидарията в натисковите
зони.

Фиг. I.9. Разрушение на зидария съгласно Lourenco [82]
На базата на нелинеен анализ с крайни елементи на обрамчени зидарии, El-Dakhakhni [46]
предлага редуциране на модула на еластичност на зидарията до 0,50Eм и 0,25Eм за взимане под
внимание на деградация на коравината на зидарията, съответно при монотонно и циклично
натоварване.
В редица научни разработки поведението на обрамчени зидарии е изследвано с аналитични
модели, които могат да бъдат класифицирани в две основни групи, а именно микро и макро
(опростени) модели.
I.3. Микромодели
Тези модели са представени с помощта на метода на крайните елементи. При моделирането са
използвани различни видове елементи, като прътови елементи за обрамчващата рамка, равнинни
елементи за пълнежа и свързващи елементи за осъществяване на взаимодействието между рамката
и зидарията. Методът на крайните елементи дава възможност за подробно проучване на
поведението и начина на разрушение на обрамчени зидарии, но приложението му е било
ограничено, поради необходимостта от мощна техника и повишеното време, необходимо за анализ
и моделиране. На базата на метода на крайните елементи мнозина учени предлагат различни
модели за изследване на рамки с пълнежна зидария, чиито кратък преглед е представен по-долу.
Mallick и Severn (1968) [95] за първи път прилагат този метод и определят еластичната коравина
на едноотворна едноетажна обрамчена зидария чрез модел съставен от 16 равнинни и 12 корави
прътови елемента.
Riddington и Stafford Smith (1977) [147] извършват линеен анализ с микромодел, в който
представят рамката и зидарията с равнинни елементи и установяват, че с наличие на пълнежна
зидария значително се редуцират огъващите моменти в обрамчващата рамка. King и Pandley
(1978) предлагат подобен микромодел, като добавят допълнителни елементи за отчитане на силите
на триене между отделните елементи. В изброените по-горе микромодели се взима предвид
отделянето между елементите на системата, но не се отчита възможността за преплъзване във
фугите на зидарията.
Liauw и Kwan (1984) [80] изследват по аналитичен и експериментален път нелинейното
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поведение на четириетажна едноотворна рамка със зидария. В предложения от авторите
аналитичен модел се използват нелинейни материали и триъгълни равнинни елементи за
моделиране рамката и зидарията. Решението е извършено чрез итерационна процедура при
нарастващо хоризонтално преместване.
Achyutha и др. (1985) [7] изследват еластичното поведение на едноетажна рамка със зидария с
отвор. За отчитане на приплъзване, отделяне и триене между отделните елементи са използвани
свързващи елементи. Това се постига с коригиране на осовата, срязващата и опънната сила в
свързващите елементи. Отворът е отчетен в модела, като на елементите, които го формират е
зададена много ниска стойност на модула на еластичност и ширината, но висока стойност на
коефициента на Поасон. Установено е, че коравината при хоризонтално натоваране на
конструкцията намалява с увеличаване на размерите на отвора. Главните напрежения се
концентрират и са максимални около ъглите на отвора и натиснатите краища. Авторите заявяват,
че моделът с еквивалентен прътов диагонал не може да бъде прилаган при наличие на отвори в
зидарията.
Dhanasekar и Page (1986) [41] изследват поведението на рамка с пълнежна зидария при
натоварване в равнината на системата. Характеристиките на тухлите и разтвора, необходими за
съставянето на модела с нелинейни крайни елементи са определени с проведен експеримент на
тухлена зидария при двуосно натоварване. Резултатите показват, че модула на еластичност на
зидарията значително влияе върху поведението на рамката с пълнежна зидария, докато влиянието
на коефициента на Поасон е незначително. Разрушението на зидарията настъпва от срязване по
направление на диагонала на стената. Установено е, че сцеплението и якостта на опън оказват
влияние върху поведението и граничния капацитет на обрамчената зидария.
Combescure, Pegon и др. (1995) [33] моделират с крайни елементи едноетажна едноотворна
стоманобетонна рамка със зидария в два варианта - с и без контакт между рамката и зидарията.
При едностранен контакт, силите между рамката и пълнежа се предават в натиснатите краища по
диагонала на зидарията, като не се пренасят срязващи сили от зидарията към рамката. Когато
съществува пълен контакт между рамка и зидария, срязващите сили се разпределят между двата
комнонента.
Singh, Paul и др. (1998) [152] предлагат микромодел на обрамчена зидария, съставен от 8-точкови
равнинни елементи, 3-точкови прътови елементи и 6-точкови свързващи елементи с които са
моделиране, съответно зидария, рамка и връзките между рамка и зидария. Изследванията с този
модел показват адекватност на резултатите само при линеен анализ.
Shing и Stavridis (2008) [155] създават микромодел на обрамчена зидария, като прилагат
нелинейни елементи за моделиране на зидарията и обрамчващата рамка. Моделът дава
възможност за образуване на пукнатини, както в зидарията, така и в рамковата конструкция.
Авторите констатират съвпадение в поведението на предложения модел с експериментални
резултати на Mehrabi и Shing [105].
I.4. Макромодели
С цел преодоляване на сложността в компютърното моделиране с микромодели, е било извършено
опростяване на моделирането на зидарията, която първоначално е заместена с един прътов
елемент (фиг. I.12). Основната идея на прътовото решение е да се определи глобалният ефект на
пълнежната зидария върху конструкциите при хоризонтално натоварване. Първите опити с
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аналитични и експериментални изследвания на Polyakov (1956) [143] са показали формирането на
диагонален прът, което дава възможност със съответни механични характеристики да се намери
решение на проблема.
Мнозина учени модифицират предложеният единичен еквивалентен диагонал в няколко диагонала
с различна конфигурация за по-точно отчитане на контактните зони и отделянето в ъглите на
зидария, поради появата на опънни напрежения и по-високата якост на срязване на зидарията
спрямо рамката.

Фиг. I.1. Прътов модел с единичен диагонал
Кратът преглед на проучените модели на различни автори в тази насока е представен по-долу. На
базата на екпериментални и аналитични изследвания, ефективната широчина на натисковия
диагонален прът на пълнежна зидария варира в доста широки граници, най-често между 10% и
25% от дължината на диагонала. Мнозина учени, работили в областта на обрамчените зидарии,
предлагат различни зависимости за определяне широчината на натисковия диагонал.
През 1961г. Holmes [67] предлага заместването на зидарията с един натисков прът, който е с
физични характеристики и дебелина като на панела от зидарията. Ширината на диогоналния прът
приема равна на 1/3 от дължината на диагонала (dm):
w = dm / 3

(I.22)
Stafford Smith [153] извършва серия от експерименти на зидария със стоманена рамка и
установява, че контактната дължина между стената и рамката зависи от ширината на диагонала.
Контактната дължина определя на базата на относителната коравина на рамката и панела зидария,
като на основата на теория за греда на еластична основа, предлага следната зависимост между
контактна дължина и относителната коравина:

αh =

π
2λ h

където: λ h = 4

; αl =

π
λl

E m .t . sin 2θ
E .t . sin 2θ
; λl = 4 m
4.E c .I c .h m
4.E c .I b .l m

α h , α l - контактни дължини на зидарията, съответно с колона и греда;
E c , E m - модули на еластичност, съответно на рамката и пълнежната зидария;
I c , I b - инерционни моменти, съответно на колоната и гредата на рамката;
h m , l m - височина и дължина на панела зидария;
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(I.23а, I.23b)
(I.24а, I.24b)

θ - ъгълът между диагонала на зидарията и хоризонтала.
Stafford Smith приема триъгълна диаграма на контактното напрежение и определя средната
деформация по направление на диагонала. Ефективната широчина на еквивалентния диагонален
прът определя по следната класическа формула:
w=

π
2λ h

cos θ +

π
sin θ
λl

(I.25)

Stafford Smith и Carter (1969) [154] разработват експериментални криви за определяне на
ефективната широчина на диагонала в зависимост от относителната коравина ( λ h .h ) и
отношението дължина/височина на зидарията. Емпиричните криви се отнасят за четири
възможности на отношението дължина/височина на зидарията (lm/hm = 1; 1,5; 2; 2,5) и чрез
линейна интерполация за междинните стойности на отношението lm/hm е получен следния
универсален израз:

⎛ 2,574 ⎞
⎟ при l m / h m ≥ 1,5
w = 0,0835.C.d m ⎜⎜1 +
λh .h ⎟⎠
⎝

(I.26a)

⎛l
C = −0,3905⎜⎜ m
⎝ hm

(I.26b)

⎞
⎟⎟ + 1,7829
⎠

При lm/hm<1,0 се използва реципрочната стойност на отношението в изрази (I.26a) и (I.26b).
По-късно, Mainstone (1971) [93] провежда експерименти на малки образци (H=40,6 cm) при
диагонално натисково натоварване и извежда емпирична зависимост за определяне на
ефективната широчина на еквивалентния диагонален прът:

w = 0,16(λh .h )−0,3 .d m

(I.27)

Klingner и Bertero (1978) [73] на базата на експерименталната зависимост на Mainstone предлагат
следната модифицирана зависимост:

w = 0,175(λh .h )−0,4 .d m

(I.28)

където: h - височина на колоната между осите на гредите.
Liauw и Kwan (1984) [80] изразяват ефективната широчина на диагоналния прът за ъгли между
диагонала и хоризонталата (θ) от 25° до 50°, със следния израз:

w=

0,95.h m . cos θ

(I.29)

λ h .h

Диапазона на ъглите между диагонала и хоризонталата за приложение на зависимостта предполага
ограничение при практическото и приложение.
Dawe и Seah (1989) [38] предлагат подобна на Stafford Smith зависимост за широчината на
диагонала, която също е функция на коравината на обрамчващата конструкция и контактната
дължина между пълнежната зидария и рамката.
w=

π
1,5λ h

cos θ +

π
1,5λl

sin θ

(I.30)

Paulay и Priestley (1992) [136] приемат широчината на диагонала със следната консервативна
зависимост:
w = dm / 4

(I.31)
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Определяйки ширината на еквивалентния диагонален прът по формула (I.31) на страната на
сигурността се завишава силата, която се разпределя в зидарията, която е крехкият материал в
случая и се удовлетворява принципа на капацитивното проектиране.
Drysdale (1999) [45] предлага корекция на зависимост (I.23b) и определя ефективната широчината
на диагонала чрез геометрична зависимост, като взима предвид контактните зони на зидария и
рaмката, намалени наполовина.

αh =

π
2λh

=

π
2

4

4.E c .I c .h m
π
π 4.E c .I b .l m
= 4
; αl =
E m .t . sin 2θ
2λl 2 E m .t . sin 2θ

(I.34a, I.34b)

1
αh 2 + αl2
(I.35)
2
Стойностите на ширината на диагонала от проведени параметрични изследвания [3] по различните
автори варират в граници от 1/3 до 1/10 от дължината на диагонала. При средни якостни
характеристики на зидарията, който е най-честия случай в строителната практика, ширината на
диагонала може да се приеме между 1/5÷1/6 от дължината на диагоналния прът.
Crisafulli (1997) [36] модифицира предложения вече единичен диагонален прът в два и три
диагонални пръта за по-точно взимане под внимание на коравината и взаимодействието на
зидарията с обрамчващата рамка. Направлението и разположението на трите предложени модела
са представени на фиг. I.15.
w=

Фиг. I.15. Прътови модели на зидария съгласно Crisafulli [36]
Aвторът е извършил сравнение за трите прътови модела с модел с крайни елементи (FEM) и са
получени сходни коравини на обрамчената зидария при трите модела, като стойности на
коравината са по-малки при модели „B” и „C”. При различните модели на зидарията са установени
значителни различия относно огъващите моменти в обрамчващата рамка (фиг. I.16). С модел „A”
се подценяват огъващите моменти, докато при модел „B” стойността им е много по-голяма спрямо
модела с крайни елементи. Най-добро сходство на моментовите диаграми в рамката е постигнато
при модел „C”.
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Фиг. I.16. Моментови диаграми в рамката при различните модели (Crisafulli и Carr) [37]
Tрите модела на фиг. I.15 могат да се прилагат при статичен анализ, тъй като прътите заместват
областта с натискови напрежения в зидарията, чиято ориентация строго зависи от направлението
на натоварване.
I.5. Механизми на разрушение на обрамчени зидарии
Експериментални и аналитични изследвания на редица автори демонстрират различни начини на
разрушение на рамки с пънежна зидария в зависимост от коравината на двата компонента – рамка
и зидария.
Stafford Smith (1966) [153] установява, че при слаба рамка не може да се осъществи предаване на
натисковите сили по диагонала на зидарията и в следствие на това настъпва смачкване на
зидарията в натиснатия ъгъл. От друга страна, при силна рамка се предават големи натискови сили
по диагонала на стената, които предизвикват образуване на диагонални пукнатини в зидарията
(Mainstone, 1971) [93]. Zarnic (1985) [173] констатира, че при съчетание на слаба зидария с силна
рамка, настъпва разрушение от преплъзване по хоризонталните фуги на зидарията. При обратната
комбинация – силна зидария и слаба рамка, разрушението на системата се дължи на
преждевременното разрушаване на колоните преди активиране на рамката (Parducci, 1980) [135].
Експерименталните изследвания на Mehrabi (1994) [104] потвърждават разрушението от срязване
в колоните на рамки с по-силна зидария. В тези случаи не се използва напълно капацитета на
обрамчената зидария. Прилагането на силна зидария със силна рамкова конструкция обезпечава
неблагоприятното разрушение в колоните, но предполага разрушение от смачкване на зидарията.
Оптимален механизъм на разрушение при обрамчени зидарии би могъл да се постигне с
подходящо комбиниране на капацитетите на рамка и пълнежна зидария.
I.6. Гранично хоризонтално преместване и наклон на скосяване на стоманобетонни рамки с
пълнежна зидария
При изследване на конструкции за сеизмични въздействия се извършва проверка на деформациите
в гранично и експлоатационно състояние, като в повечето национални норми се регламентира
стойността на допустимото междуетажно преместването или отношението му спрямо съответната
етажна височина т.е. наклона на скосяване, определен с израза:

Δ
(I.39)
H
Само в някои нормативни документи са предвидени специални ограничения на допустимият
наклон на скосяване за конструкции с обрамчени зидарии при сеизмични въздействия. Проучените
стойности за граничният наклон на скосяване са систематизирани по-долу.
Няколко национални кодове, като EN 1998-1 (2003) [49] , NBC-105 (1995) [116], NSR-98 (1998)

θ=
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[121] и кодът за земетръс на Коста Рика (1986) [35] ограничават междуетажното отношение θ до
1% за стоманобетонни рамки с пълнежна зидария. Това отношение е изчислено с използване на
преместванията от еластични сеизмични сили.
FEMA 306 (1999) [56] препоръчва следните междуетажни отношения θ за гранично състояние при
различни зидарии: тухлена – 1,5% и с бетонни блокове – 2,0-2,5%. Въз основа на
експериментални резултати е установено, че диагонални пукнатини в зидарията се образуват при
наклон на скосяване θ=0,25% и преминават през целия диагонал на зидарията при междуетажно
преместване, съответсващо на θ около 0,5%.
В Мексиканският код за зидани конструкции се регламентира допустимия междуетажен наклон
за обрамчени зидарии. Граничния нееластичен наклон при умерени (средни) повреди се приема,
както следва: 0,25% за обрамчени зидарии от плътни тухли; 0,25% за обрамчени зидарии с кухи
тухли и хоризонтална армировка и 0,35% за обрамчена зидария с плътни тухли и хоризонтална
армировка.
I.7. Проучвания на резултати от експериментални изследвания на стоманобетонни рамки с
пълнежна зидария
Kaltakci, Korkmaz и Koken (2007) също констатират различие в носимоспособността на
системата рамка с различна геометрия на зидария, като провеждат експеримент на стоманена
рамка с тухлена зидария при отношения – Hw/Lw = 0,5; 1 и 2, подложена на циклично
хоризонтално натоварване. Експерименталните диаграми хоризонтална сила – преместване
показват, че:
увеличаването на височината на зидарията 2 пъти при една и съща дължина (Hp/Lp от 1 на
2) води до намаляване на носимоспособността до около 60%;
увеличаването на дължината на зидарията 2 пъти при една и съща височина (Hp/Lp от 1 на
0,5) води до повишаване на носимоспособността с около 20% и намаляване на
хоризонталното преместване при максимална хоризонтална сила с 50%.
Tomazevic и Klemenc (1997) [166] извършват експериментални изследвания за поведението на
обрамчена зидария при сеизмично въздействие, като e използван образец с отношение на
размерите на пълнежната зидария - Hw/Lw=1,58 (къса стена). Експериментът е проведен при
постоянно вертикално натоварване от 0,28 MPa, което представлява 22% от якостта на натиск на
зидарията и циклично хоризонтално натоварване с контролиране на преместването. От
осреднените експерименталните резултати са установени следните гранични параметри за
поведението на системата:
Oбразуването на пукнатини в зидарията настъпва при хоризонтална сила Vcr равна на 43%
от максималната хоризонтална сила Vmax и при отношение Δcr/H=0,11%;
Максималната хоризонтална сила Vmax, която може да поеме обрамчената зидария е
получена при отношение Δ/H=0,73%;
Хоризонталното натоварване VΔu, съответстващо на граничното преместване Δu намалява
до 30% от максималната хоризонтална сила Vmax;
Гранично състояние е достигнато при отношение Δu/H=3,61%;
От анализът на резутатите и хистерезисната зависимост на експеримента се наблюдава намаляване
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на началната коравина на системата с образуване на пукнатини в зидарията, като редуцираната
коравина е 23% от началната коравина на обрамчената зидария.
Mehrabi и Shing (1996) [105] извършват експериментални изследвания на стоманобетонни рамки
с пълнежна зидария от бетонни блокчета и отношение Hw/Lw=0,67. Изследвано е поведението на
рамка със слаба зидария (кухи блокчета) и силна зидария (плътни блокчета) при циклично
натоварване. Авторите констатират, че механизмите на разрушение на обрамчената зидария
зависят значително от относителните носимоспособности на рамката и зидарията. При случаят със
слаба зидария преобладава разрушението от преплъзване по хоризонталните фуги на стената,
докато при силната зидария са установени диагонални пукнатини в нея и разрушение от срязване в
колоните на рамката. Експерименталните хистерезисни зависимости на фиг. I.22. илюстрират повисока носимоспособност и по-голямо количество разсеяна енергия при системата със силна
зидария (фиг. I.22-b). След преместване, съответстващо на наклон на скосяване θ около 1,32% се
наблюдава значително намаляване на коравината и носимоспособността на рамката със силната
зидария.

Фиг. I.22. Резултати от експеримент на Mehrabi и Shing [105]
Kato, Goto и Mizuno (1992) [71] изследват поведението на обрамчена тухлена зидария при
циклично хоризонтално натоварване, като провеждат експеримент на стоманобетонна рамка с
къса тухлена стена с отношение – Hw/Lw=1,53. Образецът демонстрира стабилност на
хистерезисните примки (фиг. I.23) преди достигане на преместване, което съответства на наклон
на скосяване θ=1,0%, като поема максимална хоризонтална сила 230 kN. След това
носимоспособността намалява с увеличаването на преместването, като формата на хистерезисните
примки ясно изразява деградация на коравината на системата.
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Фиг. I.23. Хистерезисна зависимост на Kato, Goto и Mizuno [71]
Alcocer и Zepeda (1999) [9] повеждат експеримент на едноотворна стоманобетонна рамка с
пълнежна зидария от кухи тухли с размери 24/12/6 cm при широчина на фугите 1 cm. Образецът
на експеримента е квадратна зидария с размери 250/250 cm и рамка с напречни сечения: 25/12 cm
на ригела и 12/12 cm на колоните. Експериментът е проведен при постоянно вертикално
натоварване от 0,39 MPa (46,8 kN) и циклично хоризонтално натоварване при контролиране на
преместването. Авторите констатират образуване на диагонални пукнатини в зидарията при
преместване, съответстващо на наклон на скосяване скосяване θcr=0,1% и хоризонтална сила Vcr
около 50% от максималната сила, която може да поеме системата. Получената хистерезисна
зависимост (фиг. I.25) показва намаляване на коравината при образуване на пукнатини в
зидарията, като след достигане на максималната хоризонтална сила и преместване съответстващо
на наклон на скосяване θ=0,6%, както носимоспособността, така и коравината на системата се
редуцират значително.

Фиг. I.25. Пукнатинообразуване и хистерезисна зависимост, Alcocer и Zepeda [9]
Penna, Calvi и Bolognini (2007) [140] провеждат експеримент на стоманобетонна рамка с
пълнежна зидария с размери 420/275/13,5 cm, която е изпълнена от кухи бетонни блокчета.
Обрамчената зидария е подложена на циклично хоризонтално натоварване – преместване, което
съответства на наклон на скосяване θ=0,1%; 0,2%; 0,4%; 0,6%; 0,8%; 1% и 1,2%, като за всяко
преместване са извършени по три цикъла. На базата на предоставената от авторите хистерезисна
зависимост (фиг. I.27) би могло да се анализира поведението на обрамчена та зидария при
циклично натоварване.
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Фиг. I.27. Хистерезисна зависимост на обрамчена зидария, Penna [140]
Обвивката на хистерезисните примки показва линейно поведение на обрамчената зидария до
наклон на скосяване θ=0,1%, като съответстващата хоризонтална сила е около 160 kN. При
граничният наклон на скосяване θu=1,2%, хоризонтална сила остава почти постоянна със стойност
400 kN. От експерименталните хистерезисни зависимости би могло приблизително да се определи
коравината при линейно поведение Kе и секущата коравина при гранично преместване Ksu:
-

линейна коравина - K е = 160 / 2 ,75 = 58,18kN / mm ;

-

секуща коравина при наклон на скосяване θ=1% - K s = 400 / 27 ,5 = 14 ,55kN / mm ;

-

секуща коравина при гранично преместване - K su = 400 / 33,3 = 12 ,01kN / mm .

Изчислените коравини дават възможност за определяне на редуцирането на коравината на
системата, като за конкретния експеримент секущата коравина Ks се получава около 25% от
линейната коравина Kе, а коравина при гранично преместване Ksu е около 21% от Kе.
Lourenco и Gouveia (2007) [85] извършват експеримент на едноотворна стоманобетонна рамка с
пълнежна зидария от тухли с кухини, като образецът е с два пъти умалени размери - 121/105 cm.
Експериментът е проведен при постоянно вертикално натоварване от 0,9 MPa (30% от якостта на
натиск на зидарията) и циклично хоризонтално натоварване с контролиране на преместването. От
експерименталните резултати могат да се изведат следните гранични параметри, характеризиращи
поведението на обрамчената зидария:
Пукнатинообразуването в зидарията е констатирано при хоризонтална сила Vcr около 60%
от стойността на максималната сила Vmax и наклон на скосяване θcr = 0,07%;
Преместването при максималната хоризонтална сила ΔVmax съответства на наклон на
скосяване θVmax =0,26%, а максималното преместване на θmax =1%;
Граничното преместване, след което носимоспособността на системата се редуцира
значително съответства на наклон на скосяване θu =0,57%;
Секущата коравината на системата при достигане на максималната хоризонтална сила Ks е
около 40% от началната коравина K0, а при граничен наклон на скосяване Ksu намалява до
около 20%.
Karadogan и др. (2009) [70] извършват експериментални изследвания на обрамчена тухлена
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зидария с размери 120/170 cm (Hw/Lw=0,7) и само на обрамчващата стоманобетонна рамка с
напречни сечения - 25/20 cm за колоните и 32,5/20 cm за ригела. В резултат от изпитването на фиг.
I.28 е представена обвивката на получените хистерезисни примки за обрамчената зидария и
самостоятелната рамка. Капацитивните криви на двете системи – рамка и обрамчена зидария
показват, че с пълнежната зидария се повишава коравината и носимоспособността на
стоманобетонната рамка. Максималната хоризонтална сила, която може да поеме обрамчената
зидария е около 6 пъти по-голяма от тази на самостоятелната рамка.

Фиг. I.28. Обвивка крива на рамка и обрамчена зидария, Karadogan [70]
Експерименталната капацитивна крива се характеризира със следните параметри:
Пукнатинообразуването в зидарията настъпва при хоризонтална сила Vcr около 42% от
стойността на максималната сила Vmax и наклон на скосяване θcr = 0,11%;
Преместването при достигане на максималната хоризонтална сила съответства на наклон на
скосяване θVmax =0,33%;
Граничното преместване Δu, след което настъпва значителна деградация е със стойност 10
mm и отговаря на наклон на скосяване θu =0,8%;
Секущата коравина на системата при гранично преместване Ksu е около 34% от началната
коравина K0.
На базата на изложените и проучените експериментални резултати може се изведат следните
изводи за поведението на обрамчени зидарии:
Образуването на пукнатини в зидарията определя началото на нелинейното поведение на
обрамчената зидария, което настъпва при преместване съответстващо на наклон на скосяване θcr =
0,1%. Хоризонталната сила предизвикваща образуване на пукнатини Vcr варира между 40% и
60% от максималната хоризонтална сила, но съществено зависи от геометричните и физичните
характеристики

на

зидарията.

След

достигане

на

максималната

хоризонтална

сила,

носимоспособността на системата не се изменя съществено до граничното преместване, което в
повечето експерименти съответсва на наклон на скосяване θ до 1%. При гранично преместване
коравината на обрамчените зидарии се редуцира значително до около 20% от началната коравина,
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което предполага намаляване на съдействието на пълнежната зидария в общата работа на
системата.
I.8. Изводи от изследванията в областта на обрамчените зидарии
На базата на метода на крайните елементи мнозина учени предлагат различни модели за
изследване на рамки с пълнежна зидария, в които основно се установява глобалното поведение на
двукомпонентната система, като не се взима под внимание образуването на пукнатини в
зидарията, което води до съществено различие в коравината и механизма на разрушение на
системата. Повечето предложени модели представят зидарията като хомогенен (ортотропен)
материал и чрез моделиране с обичайните равнинни елементи, прилагат нелинеен метод на анализ
с разнообразни програмни продукти. С това приемане се получава разпределението на главните
напрежения в панела от зидария, но не се отразява възможността от приплъзване и срязване по
фугите на зидарията. Предложениията за моделиране на обрамчени зидарии на Shing и Stavridis,
Mayorca и Meguro и Lourenco имат съвпадение в поведението с експериментални резултати, но
използваните многобройни и нестандартни крайни елементи ги правят приложими само чрез
специфични програмни продукти.
В широко прилаганите прътови модели на рамка със зидария се използва само линеен анализ, с
който не се отразява реалното напрегнато и деформирано състояние на обрамчващата рамка.
Освен това, приемането на основните параметри - широчина на диагоналните пръти и контактни
зони с обрамчващата конструкция е от голямо значение, а наличните предложения за тях дават
разнообразни резултати. Проучените експериментални изследвания на обрамчени зидарии
показват реалното поведение на системата при циклично натоварване, което се характеризира с
драстична деградация на коравината и носещата способност, дължаща се на крехкостта на
зидарията.
I.9. Цел и задачи на дисертационния труд
Цел на дисертационния труд: Предложение на практико-приложен модел за проектиране на
обрамчени зидарии при сеизмични въздействия.
Задачи на дисертацията:
Съставяне на модел с крайни елементи и извършване на нелинеен анализ на обрамчени
зидарии;
Установяване на напрегнатото състояние на двата компонента на системата – рамка и
зидария;
Определяне на носимоспособността и деформационния капацитет на стоманобетонна
рамка с пълнежна зидария;
Съставяне на прътов модел за практическо приложение при проектиране на обрамчени
зидарии.
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Глава II
Теоретични изследвания върху поведението на обрамчени зидарии при сеизмични
въздействия
II. 1. Поведение на обрамчена зидария при циклично натоварване
Поведението на стоманобетонни рамки с пълнежна зидария при циклично натоварване е предмет
на изследванията на множество автори (Mehrabi, 1994; Fardis, 1999; Al-Chaar, 2003 и др.), чиито
експериментални резултати показват, че носимоспособността на обрамчените зидарии не е равна
на сумата от носимоспособостите на отделните компоненти – зидария и рамка. Това се дължи и на
различните деформационни капацитети на пълнежната зидария и обрамчващата конструкция. При
ниска стойност на хоризонтално натоварване обрамчените зидарии работят като монолитна
система, докато при по-високо ниво на натоварване пълнежната зидария се стреми към отделяне
от рамковата конструкция, поради възникване на опънни напрежения в ненатоварените ъгли на
зидарията (фиг. II.1). Освен това, настъпва образува на пукнатини в зидарията, които съществено
редуцират коравината на системата.

Фиг. II.1. Експеримент на реална конструкция при циклично натоварване, Mazzolani [101]
Реалното нелинейно поведение на системата при циклично натоварване би могло да се установи
от експериментални хистерезисни зависимости на рамки с пълнежна зидария. При
знакопроменливо натоварване системата постепенно намалява коравината си, тъй като се
образуват пукнатини в зидарията в зависимост от посоката на натоварване. При достигане на
определена гранична деформация в системата се наблюдава значителна деградация на коравината,
което рефлектира в последваща значителна деформация и намаление на общата носеща
способност на системата. Въз основа на проучените експерименти за обрамчени зидарии
(Mehrabi, 1994; Coi, 2004 и др.) може да се построи обвивката на хистерезисните примки,
показана на фиг. II.2. и II.3. Обвивната крива илюстрира почти линейно поведение на системата в
началния етап на натоварване, след което коравината на системата се редуцира, поради образуване
на пукнатини в зидарията. При увеличаване на хоризонталното преместване, носимоспособността
остава почти постоянна до преместване, съответстващо на наклон на скосяване θ до 1,0%, след
което се наблюдава съществена деградация на системата.
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Фиг. II.2. Зависимост хоризонтална сила–преместване, Mehrabi, 1994 [104]

Фиг. II.3. Зависимост хоризонтална сила–ъгъл на скосяване, Coi и др.. 2004 [31]

Фиг. II.4. Обвивна крива на обрамчена зидария и рамка, Karadogan и др., 2009 [70]
Обвивката на хистерезисните примки може да се апроксимира до трилинейна крива (фиг. II.5),
която описва поведението на обрамчена зидария до гранично преместване, след което настъпва
същественo редуциране на носимоспособността и коравината на системата. Приетата скелетна
крива се потвърждава от експерименталните резултати за обрамчена тухлена зидария на
Karadogan [70] (фиг. II.4), където скелетната крива на обрамчената зидария притежава ясно
изразени три линейни участъка.
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Предложената скелетната крива (фиг. II.5) е съставена от следните три участъка:
I учасък с линейно поведение на системата до хоризонталната сила, при която се образуват
пукнатини в зидарията Vcr и съответно преместване Δcr ;
II участък, в който системата работи с редуцирана коравина K1 спрямо началната коравина
K0 и достига до максимална хоризонтална сила Vu при преместване Δy;
III участък с постоянна носеща способност до достигане на гранично преместване Δu и
секуща коравина Ks.

Фиг. II.5. Общ вид на трилинейната скелетна крива
Началната коравина на системата K0 се определя чрез пукнатинообразуващата сила Vcr и
съответното преместване Δcr по зависимостта:
K0 =

Vcr
Δ cr

(II.1)

Секущата коравина Ks в гранично състояние се получава от максималната сила Vu и граничното
преместване Δu с израза:
Ks =

Vu
Δu

(II.2)

Определянето на основните параметри - максимална хоризонтална сила, пукнатинообразуваща
сила и съответните премествания може да се извърши чрез статичен нелинеен анализ при
моделиране на обрамчена зидария с крайни елементи.
II. 2. Конституивни зависимости (σ-ε) на тухли, разтвор и зидария
Зидарията е типичен нееластичен, нехомогенен и анизотропен материал, съставен от два
материала с различни физични характеристики: корави тухли и относително по деформируем
разтвор. Поведението на зидарията при едноосов натиск се влияе в различна степен от физичните
характеристики и на двата компонента – тухли и разтвор в зависимост от тяхната комбинация. На
основата на експериментални резултати са извършени числени изследвания относно граничните
параметри – якост на натиск, деформация и модул на еластичност, както на отделните
компоненти, така и на зидарията за най-често прилаганите марки на тухли и разтвор у нас.
Позовавайки се на експериментални данни, анализирани в обзора (т. I.1.2) е съставена работна
диаграма на тухлена зидария в зависимост от якостта на натиск и граничната деформация на
тухлите и разтвора. Съгласно НПЗК-86 [5] у нас за зидани конструкции най-често се прилагат
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следните макри тухли и разтвор: тухли - М7,5; М10 и М12,5 и вароциментови разтвори - М5;
М7,5 и М10.
За определяне на влияниието на двата компонента – тухла и разтвор върху поведението на
зидарията при натиск са извършени числени изследвания относно якостта на натиск,
максималната деформация и модула на еластичност на зидарията. Изследванията са проведени за
най-често използваните марки на тухлите – М7.5, М10 и М12.5 и на разтвора – М5, М7.5 и М10 в
девет комбинации чрез прилагане на зависимости от (I.14) до (I.17).
Табл.II.1. Резултати от изследване на физичните характеристики на тухла, разтвор и зидария
Марка
T/P
f’м
[MPa]
Eb
[MPa]
Em
[MPa]
Eм
[MPa]
ε’м

7,5/5

7,5/7,5

7,5/10

10/5

10/7,5

10/10

12,5/5

12,5/7,5

12,5/10

2.32

2.63

2.86

2.84

3.21

3.50

3.32

3.75

4.09

2250

2250

2250

3000

3000

3000

3750

3750

3750

1000

1500

2000

1000

1500

2000

1000

1500

2000

1278

1444

1574

1564

1766

1925

1828

2064

2250

0.0028

0.0026

0.0025

0.0030

0.0028

0.0027

0.0031

0.0029

0.0028

Деформация при максимално напрежение
на натиск на зидария (ε'м)

За илюстриране на влиянието на марката на тухлата и разтвора върху деформацията,
съответстваща на максималното натисково напрежение на зидарията резултатите са предтавени в
графичен вид (фиг. II.6).
0.0040

0.0035

Тухла - М7.5
Тухла - М10

0.0030

Тухла - М12.5
0.0025

0.0020
4

5

6

7

8

9

10

11

Якост на натиск на разтвор - fm [MPa]

Фиг. II.6. Зависимост между деформацията при максималното натисково напрежение на зидарията
и якостта на натиск на тухлите и разтвора
За изследваните девет комбинации между марката на тухлите и разтвора не се наблюдава
особенна чувствителност на якостта на натиск и модула на еластичност на зидарията към марката
на разтвора, докато марката на тухлата очевидно коригира по-значително якостта на натиск и
модула на еластичност на зидарията.
Получените числени резултати показват, че при повишаване на марката на тухлата от М7,5 на
М12,5 и за трите марки на разтвора, якостта на натиск и модула на еластичност се увеличават с
43%, а съответната деформация нараства с 12%. При повишаване на марката на разтвора от М5 на
М10 и за трите марки на тухлата, якостта на натиск и модула на еластичност се увеличават с 23%,
докато съответната деформация намалява с 10%.
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При сравнение на характеристиките за традиционните комбинации на тухла/разтвор – 7,5/5; 10/7,5
и 12,5/10 се забелязва, че якостта на натиск и модула на еластичност се увеличават с 38% при
промяна на макрата на тухла/разтвор от 7,5/5 на 10/7,5 и с 76% при промяна на марката от 7,5/5 на
12,5/10, докато деформацията при гранично натисково напрежение на зидарията остава една и
съща. Стабилизирането на деформацията по всяка вероятност се дължи на факта, че увеличаване
на марката на тухлата и разтвора, води едновременно до увеличаване и намаляване на
деформацията и по този начин ефекта върху деформацията се неутрализира.
На базата на експериментални зависимости [72] между натискови напрежения и деформации на
зидарията са съставени идеализирани работни диаграми на тухлена зидария при макри на тухли и
разтвор: тухла - М7.5; М10 и М12.5 и разтвор - М5; М7.5 и М10. Нелинейната зависимост
напрежение-деформация е определена въз основа на три характерни стойности на натисковите
напрежения на зидарията: f’м - гранично натисково напрежение; 0,9f’м – натисково напрежение,
съответсващо на 90% от граничното и 0,2f’м – остатъчно натисково напрежение, съответсващо на
20% от граничното. Максималната деформация на зидарията се постига при редуциране на
натисковото напрежение до 20% от якостта на натиск f’м и е приета 2,75 пъти деформацията ε’м,
съответстваща на граничното натисково напрежение, тъй като разглежданите в настоящите
изследвания разтвори са вароциментови [5].
Получените идеализирани работни диаграми за марки на тухлите - М7,5; М10 и М12,5 и разтвора
- М5; М7.5 и М10 са представени на фиг. II.7-9.
На фиг. II.7-9 се вижда наличието на пресечни точки между диаграмите на зидарията за една и
съща марка на тухлите при различните марки на разтвора. Това демонстрира съществуването на
еднаквост на деформациите и натисковите напрежения при определена степен на натовареност на
зидарията. Натисковите напрежения на зидарията, при които се достига уеднаквяване на
деформации, съответно за слаб (М5), среден (М7,5) и силен (М10) разтвор са около 60%, 50% и
40% от якостта на натиск на зидарията.
4.5
4.0

Якост на натиск (fм)

3.5
3.0

T/P - 10/5

2.5

T/P - 10/7.5
2.0

T/P - 10/10

1.5
1.0
0.5
0.0
0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

Деформация (εм)

Фиг. II.8. Идеализирана работна диаграма на зидария при тухли М10
В резултат от извършените параметрични изследвания за основните физични характеристики на
тухлите, разтвора и зидария и съставените работни диаграми за прилаганите у нас тухли и
разтвори, модулите на елатичност биха могли да се приемат, съответно 300 и 200 пъти якостта им
на натиск.
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II. 3. Моделиране на обрамчена зидария с крайни елементи
В настоящото изследване е съставен модел на плътна обрамчена зидария с крайни елементи
(FEM), при който тухлите и разтвора на зидарията са моделирани от отделни елементи (фиг. II.10).
Стоманобетонната обрамчваща рамка е съставена от прътови елементи, като за осъществяване на
връзката между пълнежната зидария и рамката са предвидени връзки, работещи само на натиск за
създаване на възможност за отлепване на зидарията от рамката. При моделиране на тухлите и
разтвора на зидарията са приложени съответно равнинни (shell) и прътови (frame) елементи.
Разтворът е заместен с хоризонтални и вертикални пръти, между които са предвидени и
допълнителни диагонални прътови елементи (X-връзки) за предаване на срязващите сили между
тухлите. Диагоналните пръти, формиращи т.нар. X-връзки са ориентирани в двете направления с
цел активиране на съоветния диагонал при знакопроменливо хоризонтално натоварване.
Възможността за образуване на пукнатини по фугите на зидария е създадена чрез въвеждане на
ограничение на прътите, които заместват разтвора да работят само на натиск. При този начин на
моделиране на зидарията се изключва поемането на опънни сили в разтвора, които реално са
минимални и пренебрегването им е на страна на сигурността.

Фиг. II.10. Модел на обрамчена зидария с крайни елементи (FEM)
Поведението на системата с предложеният модел с крайни елементи (FEM) е изследвано чрез
статичен нелинеен анализ с помощта на програмен продукт Midas Gen. Анализът на обрамчената
зидария е извършен при постоянно вертикално и постъпково нарастващо хоризонтално
натоварване, което е равномерно разпределено върху ригела на обрамчващата рамка. С оглед
взимане под внимание на реалното вертикално натоварване от подовата конструкция върху ригела
на рамката, при изследваните модели (с къса, квадратна и дълга зидария) е приложено следното
вертикално натоварване: V=10 kN/m за модел 25СТ200 и V=20 kN/m за модели- 25СТ280,
25CT400 и 40СТ400.
При циклично хоризонтално натоварване коравината на системата рамка със зидария деградира
същесвено с нарастване на натоварването, поради значително образуване на пукнатини в
зидарията. В настоящото изследване е приложено монотонно нарастващо хоризонтално
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натоварване, като коравината на зидарията намалява постепенно с изключването на прътовите
елементи, които заместват разтвора между тухлите и зидарията и обрамчващата рамка.
II.4. Изследвани параметри на рамка и зидария
Напрегнатото състояние на обрамчените зидарии се влияе от множество физични и геометрични
параметри, както на зидарията, така и на обрамчващата конструкция. В настоящите изследвания е
изследвано влиянието на следните основни параметри:
Размери на зидарията – къса (25СТ200), квадратна (25СТ280) и дълга (40СТ400) зидария;
Физични характеристики на зидария – марка на тухли/разтвор – 7,5/5; 10/7,5 и 12,5/10;
Напречно сечение на ригел на рамката – 25/25 и 40/25 cm при дълга обрамчена зидария
(25CT400 и 40СТ400);
Ефект на връзката (сцеплението) между рамка и зидария – при модел с къса зидария с и без
отчитане на силите на триене (25CT200T и 25CT200).
II.4.1. Геометрични параметри
Изследванията са проведени при една и съща височина (Hw) и различна дължина (Lw) на панела от
зидария. Приета е височина на зидарията Hw=280 cm и дължини – Lw=200; 280 и 400 cm, а
широчината - tw=25 cm. Размерите на стените са подбрани с оглед получаване на типични
обрамчени зидарии, а именно къса, квадратна и дълга зидария със съответните отношения –
Hw/Lw=1,4; 1,0 и 0,7. Зидарията е изпълнена от плътни тухли с размери - 25/12/6,5 cm на
вароциментов разтвор с широчината на фугите между тухлите и между зидарията и обрамчващата
рамка 1 cm, като е предвидено запълване и на ветикалните фуги.
За краткост моделите на изследваните обрамчените зидарии са наименовани съгласно табл. II.1. и
фиг. II.11.
Предвид приложението на обрамчени зидарии при нискоетажни сгради, геометричните параметри
на рамковата конструкция са ограничени до два варианта, касаещи височината на ригела (25/25 и
40/25 cm). Стоманобетонната рамкова конструкция е предвидена с корава връзка между колоните
и ригела.
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Фиг. II.11. Геометични параметри на изследваните обрамчени зидарии
II.4.2. Физически параметри
Пълнежната зидария е изследвана за случаите на трите най-често прилагани в практиката
комбинации на марка на тухли и разтвор: Т/Р-7,5/5; 10/7,5 и 12,5/10. Физичните характеристики на
тухлите и разтвора са приети на базата на резултати от изледвания представени в т. II.2. Якостите
на натиск на тухлите - fb и на разтвора – fm, както и съответните им модули на еластичност Eb и Em
са систематизирани табл. II.4.
Табл.II.4. Физични параметри на тухли и разтвор
Марка
Тухли
Разтвор
M7,5
М5
М10
М7,5
М12,5
М10

fb

fm

7,5
10,0
12,5

5,0
7,5
10,0

Eb=300.fb
[MPa]
2250
3000
3750

Em=200.fm

1000
1500
2000

Обрамчващата стоманобетонна рамка е приета с бетон клас C16/20 (B15) и армировка клас B420
(А III). Колините и ригела на рамката са предвидени с надлъжна армировка, съответстваща на
минималните проценти на армиране.
II.5. Резултати от изследванията при модел с крайни елементи (FEM)
II.5.1. Деформирано състояние на обрамчена зидария и схема на пукнатини в зидарията
В началният етап на хоризонтално натоварване компонентите на системата рамка със зидария
работят съвместно т.е. системата демонстрира монолитно поведението. При определена степен на
натоварване, деформираната схема на обрамчената зидария се характеризира със стремеж на
отлепване на зидарията от рамката в горния десен и долния ляв ъгъл на стената, поради
възникване на опънни напрежения. В перпендикулярно направление се пораждат натискови
напрежения, които обуславят формирането на контактните зони между рамка и зидария в горния
ляв и долния десен ъгъл на ситемата.
В настоящите изследвания за модели 25CT200 и 40CT400 при трите комбинации за марка на
тухли и разтвор – 7,5/5; 10/7,5 и 12,5/10 не се наблюдава съществено отражение, както върху
деформирана схема на системата, така и върху образуването на пукнатини в зидарията. Поради
това на фиг. II.12 и фиг. II.17 са илюстрирани деформираните схеми за средна марка на T/P-10/7,5
на къса и дълга обрамчена зидария.
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При рамка с къса зидария (25CT200) се образуват две потенциални пукнатини в зидарията в
горната и долната част на стената (фиг. II.12), като горната пукнатина е с ясно изразена по-голяма
широчина. Ориентацията и на двете пукнатини в зидарията следва стъпалообразното направление
хоризонтална–вертикална фуга. Деформираната схема на изследваната система и направлението
на пукнатините в зидарията при гранично преместване са представени на фиг. II.12.

Фиг. II.12. Деформирана схема и пукнатинообразуване на модел 25СТ200
При моделът с квадратна обрамчена зидария (40CT400) се наблюдава съществено влияние на
марката на тухлите и разтвора върху образуването на пукнатини в зидарията. На фиг. II.13-15 са
представени деформираните схеми с пукнатините в зидарията при гранично преместване за
изследваните марки на Т/Р-7,5/5; 10/7,5 и 12,5/10.

Фиг. II.13. Деформирана схема и пукнатинообразуване на модел 25СТ280-7,5/5
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Фиг. II.14. Деформирана схема и пукнатинообразуване на модел 25СТ280-10/7,5

Фиг. II.15. Деформирана схема и пукнатинообразуване на модел 25СТ280-12,5/10
За квадратната обрамчена зидария 25CT280 е характерно образуването на пукнатини в средната
част на стената (фиг. II.13-15), които са ориентирани в диагонално направление, стъпалообразно
по хоризонтална-вертикална фуга. В зависимост от якостта на тухлите и разтвора преобладаващи
пукнатини променят своя брой и разтоянието между тях, като остават успоредни една спрямо
друга. При модели 25СТ280-7,5/5 (фиг. II.13) и 25СТ280-12,5/10 (фиг. II.15) се образуват две
съществени пукнатини, от които горната е по-широка и е с едно и също местоположение.
Разтоянието между двете пукнатина е по-голямо при Т/Р-7,5/5. В зидарията с марка Т/Р-10/7,5 се
формират три преобладаващи пукнатини, разположени в средната част на стената, от които
междинната е с ясно изразена по-голяма широчина (фиг. II.14). Схемата на пукнатинообразуване
на квадратната обрамчена зидария има аналогичен характер с пукнатинообразуването от
експеримента на Puglisi (фиг. II.16).
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Фиг. II.16. Пукнатинообразуване при квадратна обрамчена зидария (Puglisi и др., 2009) [145]
При рамка с дълга зидария (40CT400) се образуват една същесвена пукнатина в зидарията, която
преминава от горната лява към долната дясна част на стената (фиг. II.17). Направлението на
пукнатината е променливо, като в двата крайни и средният участък е ориентирана стъпалообразно
по хоризонтална–вертикална фуга, а на височина 40% и 60% от височината на стената се
формират два междинни участъка по хоризонталните фуги. Пукнатината е най-широко отворена в
средният наклонен участък и в междинните хоризонтални участъци. Деформираната схема на
системата и променливото направление на характерната пукнатина в зидарията при гранично
преместване са представени на фиг. II.17. Схемата на пукнатините е сходна с представената на
фиг. II.18, която илюстрира реално разрушение на дълга обрамчена зидария от земетресение в
Турция през 1998г.

Фиг. II.17. Деформирана схема и пукнатинообразуване на модел 40СТ400
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Фиг. II.18. Разрушение при дълга обрамчена зидария (Adana-Ceyhan, Turkey, 1998)
II.5.2. Разпределение на напреженията в зидарията
Максималните напрежения в зидарията са ориентирани в диагонално направление, като за всеки
от изследваните три модела – 25CT200, 25CT280 и 40CT400, разпределението на напреженията
зависи от степента на пукнатиннообразуване в зидарията. Полученото разпределение на
ефективните напрежения с взимане под внимание на образуваните пукнатини в зидарията е
представено в графичен вид на фиг. II.19-27. При всички изследвани модели се наблюдава
характерната концентрация на натискови напрежения в горния натоварен ъгъл на обрамчената
зидария, където съществува контакта зона между рамката и зидарията. Концентрацията на
натисковите напрежения предизвиква смачкване на зидария в тези зони при превишаване на
якостта на натиск на зидарията. На представените фиг. II.19-27 с ефективните напрежения, в
зависимост от якостните характеристики на зидарията при трите марки на Т/Р-7,5/5; 10/7,5 и
12,5/10 са очертани областите с евентуално смачкване на зидарията. Натисковите напрежения в
зидарията се предават по диагоналното направление от горния натоварен ъгъл към
срещуположния долен ъгъл на стената, като концентацията на напреженията в долния ъгъл на
зидария се влияе, както от геометричните размери, така и от местоположението на пукнатините в
зидарията. По ширина на оформеният натисков диагонал разпределението на напрежения също се
определя от размерите и пукнатинообразуването в зидарията. На фиг. II.19-21 e илюстрирано
разпределението на напреженията при къса обрамчена зидария (25CT200).
При рамка с къса зидария (25СТ200) значителни натискови напрежения се предават в долния ъгъл
на стената, поради концентрацията на напреженията в областта от зидарията между образуваните
пукнатини. В направление перпендиколярно на натисковия диагонал напреженията са максимални
в средната част и постепенно намаляват с достигане на пукнатините в зидарията.
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Фиг. II.20. Ефективни напрежения в зидарията на модел 25СТ200-10/7,5
На фиг. II.22-24 e представено разпределението на напреженията при квадратна обрамчена
зидария (25CT280) за марка на T/P – 7,5/5; 10/7,5 и 12,5/10.

Фиг. II.23. Ефективни напрежения в зидарията на модел 25СТ280-10/7,5
При рамката с квадратна зидария (25СТ280) натискови напрежения се разпределят върху поголяма площ и поради наличието на пукнатини в средната част на зидарията в долния ъгъл на
стената концентрацията на натискови напрежения е в по-ниска степен от късата зидария. В
направление перпендиколярно на натисковия диагонал максималните напрежения са в средната
част и между пукнатините, като напреженията намаляват с увеличаване на широчината на
диагонала.
На фиг. II.25-27 e представено разпределението на напреженията при дълга обрамчена зидария
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(40CT400) за марка на T/P – 7,5/5; 10/7,5 и 12,5/10.

Фиг. II.26. Ефективни напрежения в зидарията на модел 40СТ400-10/7,5
При дългата обрамчена зидария (40СТ400) натискови напрежения се разпределят върху голяма
площ и поради наличието на пукнатина по цялото диагонално направление, натисковите
напрежения се предават върху широка област от долната част на зидарията (под пукнатината). В
този случай концентацията в долния ъгъл на диагонала не е преобладаваща. Смачкването на
зидария в горния натоварен ъгъл настъпва при по-висока степен на натоварване, тъй като
натисковите напрежения също са разпределени върху голяма площ.
В заключение, от трите изследвани модела най-неблагоприятно е напрегнатото състояние на
късата обрамчена зидария. Това се дължи на значителната концентрация на натискови напрежения
в ъглите на зидарията, която е предпоставка за смачкване на зидария и за възникване на
същесвени срязващи усилия в обрамчващата рамка.
II.5.3. Диаграми на огъващи моменти и напречни сили в стоманобетонната рамка
Напрегнатото състояние на стоманобетонната рамка зависи, както от степента на натоварване на
системата, така и от вида и разпределението на напреженията в зидарията. Наличието на
концентрация на натискови напрежения в зидарията в натоварения ъгъл на стената, рефлектира
върху усилията в съответния възел на рамковата конструкция. От проведените изследвания
максималните стойности на усилия в рамката са именно в натоварения горен възел на
обрамчващата конструкция.
Усилията в рамката в гранично състояние т.е. при максимална хоризонтална сила и гранично
преместване за изследваните модели са представени на фиг. II.28-45, а максималните им
стойности са приведени в табл. II.5-7. Числени резултати за трите модела на обрамчена зидария
показват преобладващо влияние на напречните сили в стоманобетонната рамка, като най-високите
стойности са концентрирани в гредата (Qb) и лявата колона (Qc,l) при натоварения горен възел. За
модел 25CT200 максималната напречната сила в гредата (Qb) е с по-висока стойност спрямо
лявата колона (Qc,l), докато за модел 40CT400 максималната напречна сила в лявата колона (Qc,l) е
с по-висока стойност от Qb. За рамката на модел 25CT280 максималните напречни сили Qb и Qc,l
са с близки стойности. От изследваните рамки със зидария най-висока стойност на срязващата
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сила в дясната колона (Qc,r) се получава при рамката на модел 25СТ200 (къса зидария).
Якостните параметри на зидария също оказват влияние върху усилията в стоманобетонната рамка,
като с повишаване на марката на тухлите и разтвора, усилията в гредата и колоните се завишават.
Най- съществено увеличаване се наблюдава при напречните сили в гредата и лявата колона (Qc,l),
което достига до 50% при повишаване на марката на T/P от 7,5/5 на 12,5/10.
На фиг. II.30-31 са представени диаграмите на огъващи моменти и напречни сили в рамката на
модел 25СТ200 за марка на тухли/разтвор – 10/7,5 при максимална хоризонтална сила Vu=240 kN
и гранично преместване Δu=2,97 cm.

Фиг. II.30. Диаграма на огъващи моменти в рамка на модел 25СТ200-10/7,5

Фиг. II.31. Диаграма на напречни сили в рамка на модел 25СТ200-10/7,5
На фиг. II.36-37 са представени диаграмите на огъващи моменти и напречни сили в рамката на
модел 25СТ280 за марка на тухли/разтвор – 10/7,5 при максимална хоризонтална сила Vu=280 kN
и гранично преместване Δu=2,02 cm.
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Фиг. II.36. Диаграма на огъващи моменти в рамка на модел 25СТ280-10/7,5

Фиг. II.37. Диаграма на напречни сили в рамка на модел 25СТ280-10/7,5
На фиг. II.42-43 са представени диаграмите на огъващи моменти и напречни сили в рамката на
модел 40СТ400 за марка на тухли/разтвор – 10/7,5 при максимална хоризонтална сила Vu=360 kN
и гранично преместване Δu=1,50 cm.
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Фиг. II.42. Диаграма на огъващи моменти в рамка на модел 40СТ400-10/7,5

Фиг. II.43. Диаграма на напречни сили в рамка на модел 40СТ400-10,5/7,5
II.5.4. Влияние на напречното сечение на ригела на рамката върху поведението на
системата
Напрегнатото състояние на системата рамка със зидария се влияе от коравината и на двата
компонента. За сравнение на поведението на системата при една и съща зидария, но при различна
обрамчваща рамка е проведено решение на дългата обрамчена зидария (40CT400) във вариант с
напречно сечение на ригела на рамката 25/25 cm. Изследването на напрегнатото състояние на
двата модела – 40CT400 (с ригел 40/25 cm) и 25СТ400 (с ригел 25/25 cm) е извършено при марка
на Т/Р – 12,5/10.
На фиг. II.46-49 са предтавени получените деформирани схеми и образуването на пукнатини в
зидарията при двата варианта за височината на ригела на обрамчващата рамка. При модел
25СТ400 (фиг. II.49) вторият стъпалообразен участък на преобладаващата пукнатина е значително
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по-къс от този при модел 40CT400 (фиг. II.48) и освен това, направлението на пукнатината
преминава изцяло по хоризонталната фуга. Очевидно, настъпва механизъм на разрушение от
срязване на зидарията по хоризонтална фуга, което е съпроводено и от срязване в лявата колона.
При едно и също вертикално натоварване и хоризонтално преместване, съответсващо на наклон на
скосяване θ=0,5% се получават следните носимоспособности: Vu=320 kN за системата с по-гъвкав
ригел (25CT400) и Vu=416 kN при сравнително по-коравия ригел (40CT400). При модел 25СТ400
носимоспособността в случая се редуцира с 23%.
На фиг. II.48-49 е илюстрирано разпределението на ефективните напрежения в зидария при двата
модела. При рамката с по-малко напречно сечение на ригела (25CT400) се получават по-високи
стойности на натисковите напрежения при натоварения ъгъл на зидарията. Това рефлектира върху
областта на смачкване на зидарията, която при модел 25CT400 е с ясно изразена по-голяма площ
около натоварения ъгъл на зидарията (фиг. II.49).

Фиг. II.48. Ефективни напрежения в зидарията на модел 40СТ400-12,5/10

Фиг. II.49. Ефективни напрежения в зидарията на модел 25СТ400-12,5/10
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Напречното сечение на ригела на рамката оказва влияние, както върху носимоспособността, така и
върху механизмът на разрушение на системата. При гъвкав ригел на рамката освен, че се
увеличава областта на смачкване на зидария се наблюдава и мехаизъм на разрушение от срязване
по хоризонталните фуги, който е твърде неблагоприятен и от гледна точка на разрушението на
рамковата конструкция. Предвид направените сравнения се препоръчва подбиране на напречното
сечение на ригела съобразно дължината на зидарията, респективно отвора на рамковата
конструкция.
II.5.5. Ефект на връзката между рамка и пълнежна зидария върху поведението на системата
Съвместната работа на рамка и пълнежна зидария при хоризонтално натоварване зависи от начина
на взаимодействие на двата компонента. Взаимодействието между рамковата конструкция и
зидарията се осъществява чрез натиск и триене, които в голяма степен зависят от технологията на
изпълнение на системата. В строителната практическа се прилагат основно два начина за
изпълнение на обрамчени зидарии: (a) – първо се изпълнява зидарията и след това рамката и
обратно (b) – изпълнената рамка се запълва със зидария. Тези два варианта на последователност
при изпълнението оказват съществено влияние върху осъществяването на ефективна връзката
между рамката и пълнежа. В първият вариант (a) по естествен начин се постига по-ефективнo
предаване на натоварването върху зидарията, тъй като замонолитването осигурява по-добро
сцепление между рамка и зидария. При вторият вариант (b) ролята на тангенциалните напрежения
при предаване на натоварването би следвало да е по-незначителна, поради ограниченото
сцепление между рамка и зидария.
Поведението на системата е изследвано с взимане под внимание и пренебрегване на силите на
триене между рамка и зидария, съответно с модел 25CT200Т-10/7,5 и 25СТ200-10/7,5. В модел
25CT200Т-10/7,5 триенето е отчетено чрез допълнителни X-връзки между рамката и зидарията.
Ефектът от по-доброто сцепление може да се демонстрира чрез сравнението на резултатите за
хоризонталните премествания на двата модела. При една и съща хоризонтална сила 240 kN за
модели 25СТ200 и 25СТ200Т се получават премествания, съответно 3,02 и 2,18 cm. С отчитане на
триенето между рамка и зидария преместването намалява с 28% за конкретните модели. При
еднакво постоянно вертикално натоварване и хоризонтално преместване 3 cm (θ=1%) се
получават хоризонтални сили 240 и 300 kN, съответно за модел 25СТ200 и 25СТ200Т.
Следоватено сцеплението оказва влияние и върху носещата способност на системата.
Освен върху поведението на цялата система сцеплението оказва влияние и върху напрегнатото
състояние на отделните компоненти - рамка и зидария. Основните различия между двата модела
се състоят в следното:
При отчитане на триенето между рамка и зидария (25СТ200Т) напреженията в зидарията се
разпределят върху по-голяма широчина, което обуславя и тяхлата по-ниска стойност
спрямо модела с пренебрегване на триенето (25СТ200);
При пренебрегване на триенето между рамка и зидария (25СТ200) напреженията в
зидарията са с по-висока стойност, поради концентрацията им върху по-малка широчина от
зидарията;
При модел 25СТ200 се образуват диагонални пукнатини в горната и долната част на
стената (фиг. II.50), докато при модел 25СТ200Т диагоналните пукнатините са в средната
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част на стената (фиг. II.51);
В натовареният ъгъл на модел 25СТ200Т напречните сили в гредата и колоната са с пониска стойност от тези на модел 25СТ200, като намалението на напречните сили е до 50%.

Фиг. II.50. Ефективни напрежения в зидарията – модел 25СТ200

Фиг. II.51. Ефективни напрежения в зидарията – модел 25СТ200Т
Ефектът на сцеплението се изразява в намаляване на хоризонталното преместване и повишаване
на носимоспособността на системата при хоризонтално натоварване. От гледна точка на
взаимодействието на двата компонента се наблюдава повишаване на контактните зони между
рамка и зидария, което предполага и по-малка вероятност за смачкване на зидарията в
натоварената област. По-неблагоприятното напрегнато състояние на рамката и зидарията е при
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липса на добро сцепление между тях, подари което в настоящото изследване е приет моделът с
пренебрегване на триенето на страната на сигурността.
II.6. Анализ на резултатите за основните параметри при FEM
При изследването на обрамчена зидария с помощта на моделът с крайни елементи (FEM) са
получени конкретни стойности на хоризонталната сила, при която се образуват пукнатини в
зидарията Vcr и максималната хоризонтална сила Vu.
II.6.1. Максимална хоризонтална сила Vu
В настоящото разработка е изследвано влиянието на геометричните параметри на зидарията и
марката на тухлите и разтвора върху максималната хоризонтална сила на обрамчената зидария. За
сравнение получените стойности за системите с къса (25CT200), квадратна (25CT280) и дълга
(40CT400) зидария при трите комбинации за марка на тухли и разтвор са представени в графичен
вид на фиг. II.54.
В зависимост от геометричните характеристики на зидарията максималната хоризонтална сила Vu
се изменя в следните граници спрямо модел-25CT200:
- с увеличаване на дължината на зидарията с 40% (25CT280), Vu нараства от 17% до 20%;
- с увеличаване на дължината на зидарията 2 пъти (40CT400), Vu нараства от 50% до 60%.
При различните комбинации за марката на тухлите и разтвора на зидарията максималната
хоризонтална сила Vu се изменя в следните граници:
с увеличаване на марката на Т/Р от 7,5/5 на 10/7,5, Vu нараства от 17% до 25%;
с увеличаване на марката на Т/Р от 7,5/5 на 12,5/10, Vu нараства от 35% до 44%.
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Фиг. II.54. Максимална хоризонтална сила за трите модела
II.6.2. Пукнатинообразуваща хоризонтална сила Vcr
Хоризонталната сила, съответстваща на образуване на пукнатини в зидарията Vcr е приета при
ъгъл на скосяване θcr=0,1%, въз основа на проучените експериментални резултати. Влиянието на
размерите на зидарията и марката на тухлите и разтвора за моделите с къса (25CT200), квадратна
(25CT280) и дълга (40CT400) зидария е представено на фиг. II.55.
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Фиг. II.55. Пукнатинообразуваща хоризонтална сила за трите модела
При изследваните модели увеличаването на марката на тухлите и разтвора на зидарията води до
нарастване на пукнатинообразуващата сила Vcr в подобни граници до 40%, както при
максималната хоризонтална сила. Увеличаването на дължината на зидарията съществено
повишава пукнатинообразуващата сила Vcr в следните граници:
при дължината на зидарията увеличена с 40% (25CT280), Vcr нараства до 40%;
при 2 пъти увеличена дължина (40CT400), Vcr нараства до 100 %.
II.6.3. Отношение на пукнатинообразуваща и максимална хоризонтална сила
Поведението на системата е линейно до досигане на хоризонталната сила, при която се образуват
пукнатини в зидарията, след което преминава в нелинейно до максималната сила. Отношението на
пукнатинообразуващата и максималната хоризонтална сила Vcr/Vu може да бъде индикатор за
степента на натоварване, при което настъпва съществено редуциране на коравината на
обрамчената зидария. В табл. II.9 са представени получените стойности за отношението Vcr/Vu на
изследваните модели при трите съчетания за марка на тухли и разтвор. Това отношението се
изменя в тесни граници при повишаване на марката на тухлите и разтвора, поради което може да
се определят следните осреднени стойности на Vcr/Vu - 0,45; 0,53 и 0,58, съответно при къса,
квадратна и дълга зидария.
Табл.II.9. Числени стойности на отношението Vcr/Vu
Т/Р
7,5/5
10/7,5
12,5/10
Средно

Vcr/Vu
25CT200
Hw/Lw=1,4
0,47
0,45
0,44
0,45

25CT280
Hw/Lw=1,0
0,51
0,53
0,54
0,53

40CT400
Hw/Lw=0,7
0,57
0,58
0,60
0,58

Съществува линейна зависимост между отношението Vcr/Vu и геометричните размери на
изследваните обрамчени зидарии, която е представена графично на фиг. II.56. Размерите на
зидарията са изразени чрез отношението на височината към дължината на стената - Hw/Lw.
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Фиг. II.56. Зависимост между отношенията Vcr/Vu и Hw/Lw
С увеличаване на отношението Hw/Lw се получава намаляване на отношението Vcr/Vu т.е. при
късите обрамчени зидарии образуването на пукнатини настъпва при по-малка стойност на
хоризонталната сила спрямо максималната сила.
II.6.4. Гранично хоризонтално преместване Δu
Поведението на обрамчената зидария чрез моделът с крайни елементи (FEM) е изследвано до
достигане на хоризонтално преместване, след което носимоспособността и коравината на
системата значително се редуцират, поради преминаване на образуваните пукнатини през цялото
сечение на зидарията. При това състояние задачата се превръща от статична в кинематична.
Получените хоризонтални премествания Δu и съответните наклони на скосяване θu за къса
(25CT200), квадратна (25CT280) и дълга (40CT400) обрамчена зидария при трите комбинации за
марка на тухли и разтвор са систематизирани в табл. II.10.
От представените числени стойности може да се приемат следните гранични наклони на скосяване
θu = 1,0%; 0,7% и 0,5%, съответно при къса, квадратна и дълга зидария.
Въз основа на граничните хоризонтални премествания и максималната хоризонтална сила е
определена секущата коравина на системата Ks, чиито стойности са представени в табл.II.11.
Табл.II.10. Числени стойности на гранично преместване и съответен ъгъл на скосяване
Δu [cm]

Т/Р
7,5/5
10/7,5
12,5/10

θu=Δu/H [%]

25CT200

25CT280

40CT400

25CT200

25CT280

40CT400

3,02
2,97
2,92

2,03
2,02
1,98

1,51
1,50
1,49

1,03
1,02
1,00

0,69
0,69
0,68

0,50
0,50
0,50

Табл.II.11. Стойности на началната K0 и секущата Ks коравина
K0=Vcr/Δcr [kN/cm]

Т/Р
7,5/5
10/7,5
12,5/10

Ks=Vu/Δu [kN/cm]

25CT200

25CT280

40CT400

25CT200

25CT280

40CT400

308
373
410

397
503
609

587
693
827

64
81
93

112
139
166

204
240
279

При приетите наклони на скосяване θu = 1,0%; 0,7% и 0,5% секущата коравина Ks намалява
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съответно до 22%; 27% и 35% спрямо началната коравина на системата K0 и попадат в границите
на редуцирането на коравината от 20% до 35%, установено от експериментални резултати [31],
[69], [70], [140] и др.
II.6.5. Отношение на преместването при образуване на пукнатини в зидарията Δcr и
граничното преместване Δu
При изследваните модели – 25CT200, 25CT280 и 40CT400 преместването, съответстващо на
oбразуване на пукнатини в зидарията е прието при наклон на скосяване θcr=0,1%. От
представените в табл. II.10 числени стойности на граничните премествания Δu е приет граничен
ъгъл на скосяване в зависимост от геометричните характеристики на обрамчената зидария. С така
получените гранични параметри са определени стойностите на отношението Δcr/Δu за конкретните
изследвани модели.
С намаляване на отношението Hw/Lw т.е. нарастване на дължината на зидарията стойността на
отношението Δcr/Δu се увеличава, като графичната зависимост е предтавена на фиг. II.57.
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Фиг. II.57. Зависимост между отношенията Δcr/Δu и Hw/Lw
От изследваните геометрични характеристики на зидарията може да се приеме квадратна
зависимост между отношенията Δcr/Δu и Hw/Lw.
II.7. Скелетна крива на стоманобетонна рамка с тухлена зидария
Въз основата на хистерезисни зависимости от проучени експерименти и анализът на резултатите в
настоящото изследване при моделиране на системата с крайни елементи може да се изведат
зависимости за основните гранични параметри, определящи поведението на рамка със зидария при
циклично натоварване. В настоящото изследване е съставена работна скелетна крива от три
линейни учасъка, които изразяват следните състояния – образуване на пукнатини в зидарията,
достигане на максимално хоризонтално натоварване и гранична деформация на системата (фиг.
II.58).
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Фиг. II.58. Скелетна крива на стоманобетонна рамка с пълнежна зидария
II.7.1. Определяне на пукнатинообразуващата сила Vcr и съответното преместване Δcr
В зависимост от физичните и геометричните характеристики на зидарията образуването на
пукнатини настъпва при хоризонтална сила Vcr, която варира между 40% и 60% от максималната
хоризонтална сила Vu. От анализът на резултатите при моделите с крайни елементи за къса,
квадратна и дълга зидария е установена относително линейна зависимост (фиг. II.56) между
отношенията Vcr/Vu и Hw/Lw, която може да се представи в следния вид:
Vcr
H
= 0 ,713 − 0 ,186 w
Vu
Lw

(II.3)

където: Hw и Lw са височината и дължината на зидарията.
Хоризонталното преместване Δcr, при което се образуват пукнатини в зидарията е прието на базата
на експериментални резултати (Coi, Alcocer, Tomazevic, Pena, Imran и др.) със зависимостта:
Δ cr = 0 ,1% H

(II.4)

където: H e осовата височина на стоманобетонната рамка.
Началната коравина на системата K0 се определя чрез преместването Δcr и пукнатинообразуващата
сила Vcr с израза:
K0 =

Vcr
Δ cr

(II.5)

Секущата коравина на системата при гранично преместваане Δu се изразява със зависимостта:
Ks =

Vu
Δu

(II.6)

След образуване на пукнатини в зидарията конструкцията работи с редуцирана коравина, която
може да се приеме еднаква със секущата коравина Ks при гранично преместване.
K1 = K s

(II.7)

Това приемане се основава на проучените експериментални хистерезисни зависмости ( напр. фиг.
II.3-4), при които наклонът на втория учасък на обвивната крива е почти еднакъв с наклона,
дефиниращ секущата гранична коравина Ks.
В този случай, преместването при достигане на максимална сила Δy се определя от геометричната
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зависимост:

Δy
Δu

V
Δ
= 1 − cr + cr
Vu Δ u

(II.8)

На базата на резултатите от моделите с крайни елементи на къса, квадратна и дълга зидария е
изведена квадратна зависимост (фиг. II.57) между отношенията Δcr/Δu и Hw/Lw, която може да се
представи със следния израз:
⎛H
Δ cr
= 0 ,118⎜⎜ w
Δu
⎝ Lw

2

⎞
⎛H
⎟⎟ − 0 ,39⎜⎜ w
⎠
⎝ Lw

⎞
⎟⎟ + 0 ,415
⎠

(II.9)

След заместване на формули (II.3) и (II.9) в (II.8) окончателната зависимост между преместването
при достигане на максимална сила Δy и граничното преместване Δu се представя с израза:
Δy

⎛H
= 0 ,118⎜⎜ w
Δu
⎝ Lw

2

⎞
⎛H
⎟⎟ − 0 ,204⎜⎜ w
⎠
⎝ Lw

⎞
⎟⎟ + 0 ,702
⎠

(II.10)

II.7.2. Гранично преместване Δu и наклон на скосяване θu
Съгласно няколко кодове, като EN 1998-1 (2003) [49], NBC-105 (1995) [116], NSR-98 (1998) [121] и
кодът за земетръс на Коста Рика (1986) [35] се препоръчва гранично преместване Δu, съответстващо на
наклон на скосяване θu = 1%.Специално за обрамчени тухлени зидарии съгласно FEMA-306 (1999) [56]
граничното преместване Δu се ограничава до наклон на скосяване θu = 1,5%.
В настоящото изследване в зависимост от геометричните параметри на обрамчената зидария, чрез
моделът с крайни елементи (FEM) са получени гранични премествания съответстващи на следните
наклони на скосяване:
При къса зидария (Hw/Lw=1,4) - θu = 1,0%;
При квадратна зидария (Hw/Lw=1,0) - θu = 0,7%;
При дълга зидария (Hw/Lw=0,7) - θu = 0,5%.
II.7.3. Дуктилност и коефициент на поведение
За определяне на степента на дуктилност на обрамчените зидарии, предложената трилинейната
скелетна крива би могло да се приведе до билинейна зависимост (фиг. II.59).

Фиг. II.59. Билинейна зависимост за определяне на дуктилността на системата
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Коефициентът на дуктилност се изразява със зависмостта съгласно EN 1998-1 [49]:

μ=

Δu

(II.11)

Δ y ,red

където:

Δ y,red - преместване при начало на нелинейно поведение на системата;
Δ u - гранично преместване на системата.
Хоризонталното преместване при начало на нелинейно поведение на системата се определя с
геометричната зависимост (фиг. II.59):
Δ y ,red =

Vu
Δ cr
Vcr

(II.12)

В EN 1998-1 [49] при корави конструкции с малък период на трептене (под около 0,5 sec.) се
препоръчва прилагането на следната зависимост между коефициента на поведение и на
дуктилност:

q = 2μ − 1

(II.13)

Обрамчените зидарии се класифицират като сравнително корави конструкции и коефициентът им
на поведение може да се определи със зависимост (II.13).
II.8. Скелетни криви за изследваните обрамчени зидарии с FEM
Съставени са скелетни криви за модели – 25CT200, 25CT280 и 40CT400, като са приложени
зависимости от (II.5) до (II.10), дефиниращи трите участъка на предложената крива.
За сравнение на фиг. II.63-65 са илюстрирани скелетните криви за къса, квадратна и дълга
обрамчена зидария при една и съща марка на тухли и разтвор. Размерите на зидарията оказват посъщесвено влияние върху пукнатинообразуващата сила Vcr, тъй като стойността и се увеличава до
100% при дългата зидария (40CT400), а за максималната хоризонтална сила Vu повишението е до
60%. При силна тухлена зидария както пукнатинообразуващата сила, така и максималната сила се
повишават до 40%.
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Фиг. II.63. Скелетни криви на трите модела при Т/Р – 7,5/5
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Фиг. II.64. Скелетни криви на трите модела при Т/Р – 10/7,5
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Фиг. II.65. Скелетни криви на трите модела при Т/Р – 12,5/10
За определяне на коефициентът на дуктилност μ на изследваните модели (25CT200, 25CT280 и
40CT400) са съставени билинейни зависимости, представени на фиг. II.66. Коефициентът на
дуктилност μ за изследваните обрамчени зидарии се получава в границите от 2,9 до 4,5, като с
най-висока дуктилност е моделът с къса обрамчена зидария (25CT200). Въз основа на получените
коефициенти на дуктилност μ са определени и стойностите за коефициента на поведение q за
моделите 25CT200, 25CT280 и 40СТ400. Най-ниска стойност за коефициентът на поведение
(q=2,2) се получава при дългата обрамчена зидария (40CT400), а най-висока стойност (q=2,8) при
моделът с къса зидария (25CT200). Коефициентът на поведение q за изследваните обрамчени
зидарии се получава в границите от 2,2 до 2,8 и подава в диапазона на препоръчителните
стойности от 2,0 до 3,0 съгласно EN 1998-1 (т. 9.3, табл. 9.1) [49].
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Фиг. II.66. Билинейни зависимости сила-преместване на трите модела
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II.9. Нелинеен статичен анализ (Pushover analysis) на стоманобетонна рамкa
В настоящото изследване е извършен нелинеен статичен анализ на самостоятелната
стоманобетонна рамка на модели – 25CT200, 25CT280 и 40СТ400 за сравнение на
носимоспособностите на двете системи. Самостоятелните стоманобетонни рамки на посочените
по-горе модели са обозначени със съответните наименования - 25Р200, 25Р280 и 40Р400.
Анализът е проведен при постоянно вертикално и постъпково нарастващо хоризонтално
натоварване с помощта на програмен продукт SAP2000.
Въз основа на получените резултати за хоризонталната сила V и съответното преместване Δ са
построени капацитивните криви на рамките - 25Р200, 25Р280 и 40Р400, като за сравнение на
поведението на двете системи - рамка и рамка с пълнежна зидария е извършена съпоставка на
граничните параметри (фиг. II.71-76).
400
350
300

V [kN]

250
25СТ200

200

25P200

150
100
50
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Δ [cm]

Фиг. II.71. Работна диаграма на рамка-25Р200 и рамка със зидария-25CT200
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Фиг. II.72. Работна диаграма на рамка-25Р280 и рамка със зидария-25CT280
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Фиг. II.73. Работна диаграма на рамка-40Р400 и рамка със зидария-40CT400
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Фиг. II.74. Носимоспособност на рамка-25Р200 и рамка със зидария-25CT200
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Фиг. II.75. Носимоспособност на рамка-25Р280 и рамка със зидария-25CT280
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Фиг. II.76. Носимоспособност на рамка-40Р400 и рамка със зидария-40CT400
II.10. Изводи от теоретичните изследвания
Носимоспособността на обрамчените зидарии се влияе чувствително от физичните
характеристики и размерите на зидарията. Проведените изследвания показват по-съществено
влияние на размерите на стените, като при два пъти увеличена дължина носимоспособността на
системата нараства до 60%. За най-често прилаганите марки на тухли и разтвор
носимоспособността на обрамчената зидария се увеличава максимум до 40%.
Хоризонталната сила, при която настъпва пукнатинообразуване в зидарията се изменя в тесни
граници с повишаване на якостните характеристики на тухлите и разтвора (до 40%), но при два
пъти увеличена дължина на стената е установено нарастване до 100%. С увеличаване на
отношението Hw/Lw се получава намаляване на отношението Vcr/Vu т.е. при късите обрамчени
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зидарии образуването на пукнатини настъпва при по-малка стойност на хоризонталната сила
спрямо максималната сила.
При линейно поведение хоризонталното преместване на двете системи - рамката със зидария и
самостоятелната рамка, не се различава чувствително (до 20%), докато при нелинейно поведение
пълнежната зидария значително редуцира граничното преместване, което намалява до 27% от
преместването на самостоятелната рамка.
Носимоспособността на изследваните стоманобетонни рамки се повишава от 2 до 5 пъти при
наличие на пълнежна зидария, като високите стойности се отнасят за силна зидария.
Коефициентът на поведение за изследваните обрамчени зидарии се получава в границите от 2,2 до
2,8 и попада в диапазона на препоръчителните стойности съгласно EN 1998-1 [49].

Глава III
Сравнение на резултатите от предложения модел с експериментални изследвания
В настоящата глава е извършено сравнение на резултатите, получени от предложения аналитичен
модел с крайни елементи и от съответните експериментални изследвания. Аналитичните модели с
крайни елементи (FEM) на обрамчените зидарии са приети с физични и геометрични
характеритики, съответстващи на проучени експерименти с оглед проверка на съответствие на
теоретичните резултати и експерименталните. От наличните експерименти за сравнение са
подбрани три типови случая – за къса, квадратна и дълга обрамчена зидария, тъй като геометрията
на зидарията е един от основните параметри, определящи поведението на рамка със зидария при
хоризонтално натоварване.
III.1. Експеримент на стоманобетонна рамка с квадратна зидария от бетонни блокчета на
Saatcioglu, Serrato и Foo (2004) [148]
Образецът на експеримента е с два пъти намалени размери на стоманобетонна рамка със зидария
от кухи бетонни блокчета, като системата е подложена на квази статично циклично натоварване.
Стоманобетонната рамка е с напречни сечения - 25/25 cm за колони и 25/35 cm за греда, а
зидарията е с височина и дължина 182,5 cm.
Аналитичният модел е съставена на базата на физичните и геометрични характеристики на
зидария и рамка съгласно експеримента [148], като е приложено постоянно вертикално
натоварване и постъпково нарастващо хоризонтално натоварване до достигане на хоризонтално
преместване, съответстващо на наклон на скосяване θ=1%. Решението е извършено до наклон на
скосяване 1%, тъй като при по-голямо преместване авторите на експеримента установяват
съществено деградиране на коравината на системата, поради значително напукване и последващо
разрушение на колоните на рамката (при θ=2%).
На фиг. III.5 е представено напрегнатото и деформирано състояние на аналитичния модел на
зидарията при θu=1,0%, което се характеризира с образуването на пукнатини в зидарията,
ориентирани в диагонално направление, отлепване на зидарията от рамката и концентрация на
натисковите напрежения в натоварения ъгъл, където настъпва и смачкване на зидарията.

52

Фиг. III.5. Пукнатинообразуване и ефективни напрежения в зидарията при θu=1%
На фиг. III.6 е представено графично сравнение на поведението на рамката със зидария при
аналитичния модел и експеримента до наклон на скосяване 1%, като с червен цвят е изобразена
трилинейната крива, получена от аналитичното изследване.

Фиг. III.6. Сравнение между аналитичен модел и експеримент на квадратна обрамчена зидария
При аналитичният модел се достига до максимална хоризонтална сила 265 kN при преместване
Δ=11 mm, което съответства на ъгъл на скосяване 0,55%, а от експерименталните данни е
получена максимална хоризонтална сила 273 kN при ъгъл на скосяване 0,5%.
Носимоспособността на системата с аналичияния модел е с 3% по-ниска. Получената в
настоящото изследване пукнатиннобразуваща сила Hcr=0,53Hmax се намира в диапазона на
линейното поведение, което съгласно експерименталната хистерезисна зависимост преобладава до
около 50% от носимоспособността на системата.
III.2. Експеримент на стоманобетонна рамка с квадратна тухлена зидария на Imran и
Aryanto (2009) [69]
Стоманобетонната рамка с пълнежна зидария от глинени тухли е подложена на хоризонтално
циклично натоварване на нивото на гредата при контрол на преместването. Зидарията е изпълнена
от глинени тухли с размери дължина/височина/ширина – 20/5/10 cm и вароциментов разтвор с
широчина на фугите 1 cm. Рамката е предвидена с напречни сечения на колоните – 17,5/17,5 cm и
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на гредата – 15/25 cm, а зидария е с размери 150/150 cm.
Аналитичният модел е съставен въз основа на представените по-горе характеристики на зидария и
рамка. Приложено е постъпково нарастващо хоризонтално натоварване до достигане на
хоризонтално преместване, съответстващо на ъгъл на скосяване θ=1%.
На фиг. III.11 е представено напрегнатото и деформирано състояние на аналитичния модел на
зидарията при θu=1,0%, което се характеризира с образуването на пукнатини в зидарията,
ориентирани в диагонално направление, отлепване на зидарията от рамката и концентрация на
натисковите напрежения в натоварения ъгъл, където настъпва и смачкване на зидарията.

Фиг. III.11. Пукнатинообразуване и ефективни напрежения в зидарията при θu=1%
На фиг. III.12 е извършено графично сравнение на поведението на рамката със зидария при
аналитичния модел и експеримента до ъгъл на скосяване 1%, като с червен цвят е изобразена
трилинейната крива, получена от аналитичното изследване.

Фиг. III.12. Сравнение между аналитичен модел и експеримент на квадратна обрамчена тухлена
зидария
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С аналитичният модел се достига до максимална хоризонтална сила 102 kN при преместване
17,80 mm, а от експерименталните резултати е получена максимална хоризонтална сила 106 kN
при преместване 20,13 mm. Носимоспособността на системата при аналитичния модел е с 4% пониска, a съответното преместване е с 12% по-малка стойност спрямо експеримента. В настоящото
изследване пукнатиннобразуващата сила е 41% от максималната хоризонтална сила и попада в
линейния участък на експерименталната хистерезисна обвивка, който продължава до около 50%
от максималната хоризонтална сила.
III.3. Експеримент на къса тухлена зидария със стоманобетонна рамка на Kato, Goto и
Mizuno (1992) [71]
Обрамчена тухлена зидария със стоманобетонна рамка е подложена на циклично хоризонтално
натоварване. Стоманобетонната рамка е с напречни сечения - 10/20 cm за колони и 10/45 cm за
греда, а зидарията е височина 133 cm и дължина 87 cm. Вертикалното натоварване е приложено
като разпределено натоварване върху гредата.
Изследването с аналитичният модел е извършено с физичните и геометрични характеристики на
зидария и рамка съгласно експеримента [71]. Приложено е постоянно вертикално натоварване и
постъпково нарастващо хоризонтално натоварване до достигане на хоризонтално преместване,
съответстващо на наклон на скосяване θ=1%.
На фиг. III.17 е представено напрегнатото и деформирано състояние на аналитичния модел на
зидарията при θu=1,0%, което се характеризира с образуването на пукнатини в зидарията, които са
разположени в горната и долна част по височина на зидарията. Деформираното състояние
онагледява наличието на отлепване на рамката от зидарията в ненатоварения ъгъл. Напреженията
в зидарията следват направлението на диагонала на стената, като с жълт цвят са изобразени
областите с максимални стойности.
На фиг. III.18 е представено графично сравнение на
поведението на рамката със зидария при аналитичния
модел и експеримента до наклон на скосяване 1%.
Трилинейната крива с червен цвят изобразява работата на
настоящия модел. При наклон на скосяване 0,5% с
аналитичният модел се достига до максимална
хоризонтална сила 216 kN, а от експерименталните
резултати е получена максимална хоризонтална сила 230
kN. Носимоспособността на системата с аналитичния
модел е с 6% по-ниска. Промяната на наклона на
екперименталните хистерезисни примки при около 60% от
максималната хоризонтална сила е индикатор за корекция
на коравината на зидарията, поради образуване на
Фиг. III.17. Пукнатинообразуване и
пукнатини. Силата на пукнатинообразуване в зидарията
ефективни напрежения в зидарията
при модела е съпоставима, тъй като стойността е 44% от
при θu=1%
максималната хоризонтална сила.
III.4. Експеримент на дълга тухлена зидария със стоманобетонна рамка на Süsoy (2004) [156]
Образецът на екстеримента представлява стоманобетонна рамка с тухлена зидария, подложена на
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циклично хоризонтално натоварване. Приложено е постоянно вертикалното натоварване в двете
колони по 60 kN. Стоманобетонната рамка е с напречни сечения - 10/10 cm за колони и 10/15 cm
за греда. Зидарията е изпълнена от кухи тухли с размери дължина/височина/ширина – 9,0/8,5/6,6
cm и е с височина 75 cm и дължина 130 cm. Вертикалните и хоризонталните фуги са запълнени с
вароциментов разтвор с широчина 1 cm.

Фиг. III.18. Сравнение между аналитичен модел и експеримент на къса обрамчена зидария
Предложеният аналитичeн модел е съставен с физичните характеристики на зидария и рамка
съгласно табл. III.5, а геометричните параметри в съответствие с фиг. III.19. Моделът е подложен
на постоянно вертикално натоварване и постъпково нарастващо хоризонтално натоварване до
достигане на хоризонтално преместване, съответстващо на наклон на скосяване θ=0,5%.
Решението е извършено до този наклон на скосяване 0,5%, тъй като при по-голямо преместване
авторът на експеримента установява съществено деградиране на коравината на системата, поради
значително отделяне на рамката от зидарията и образуване на пукнатини в колоните на рамката.
На фиг. III.23 е представено напрегнатото и деформирано състояние на аналитичния модел на
зидарията при θu=0,5%, което се характеризира с образуването на пукнатини в зидарията,
ориентирани в диагонално направление при натоварения ъгъл, а в средната част по височина на
зидарията по хоризонталната фуга. Деформираното състояние онагледява наличието на
съществено отлепване на рамката от зидарията в ненатоварения ъгъл. Максималните напрежения в
зидарията са концентрирани при натоварения ъгъл на стената, където настъпва смачкване на
зидарията.

Фиг. III.23. Пукнатинообразуване и ефективни напрежения в зидарията при θu=0,5%
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На фиг. III.24. е извършено графично сравнение на поведението на рамката със зидария при
аналитичния модел и експеримента до ъгъл на скосяване 0,5%. Трилинейната крива с червен цвят
изобразява работата на настоящия модел.

Фиг. III.24. Сравнение между аналитичен модел и експеримент на дълга обрамчена зидария
С аналитичният модел се достига до максимална хоризонтална сила 85 kN при преместване 2,49
mm, а от експерименталните резултати е получена максимална хоризонтална сила 86,6 kN при
преместване 3 mm. Носимоспособността на системата при аналитичния модел е с 2% по-ниска, a
съответното преместване е с 17% по-малка стойност спрямо експеримента. В настоящото
изследване пукнатиннобразуващата сила е 76% от максималната хоризонтална сила и попада в
линейния участък на експерименталната хистерезисна обвивка, който продължава до около 80%
от максималната хоризонтална сила.
III.5. Изводи от сравнението на резултатите от предложения модел с експерименти
Резултатите, получени в настоящото изследване с аналитичния модел показват добро съвпадение с
резултатите от експериментите на различни автори. Различията в стойностите на основните
параметри са минимални и се получават, както следва:
Носимоспособностите на обрамчените зидарии при прилагане на аналитичния модел се
различават от експерименталните стойности с 6%, 4% и 2%, съответно за къса, квадратна
и дълга тухлена зидария.;
Пукнатинообразуващата сила, получена от изследването, попада в зоната на промяна на
наклона на експерименталните хистерезисни зависимости, което е показател за намаляване
на коравината от пукнатнообразуване;
Хоризонталните премествания при достигане на гранична хоризонтална сила от
изследванията с аналитичния модел са с от 12% до 17% по-ниски стойности спрямо
експерименталните премествания.
Сравнението на резултатите от изследванията с аналитичния модел и предложената обвивна крива
също показват добро съвпадение с експерименталните данни.
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Глава IV
Приблизителен практически метод за решение на обрамчени зидарии
С цел опростяване на практическото изчисляване на обрамчени зидарии мнозина автори предлагат
заместване на пълнежната зидария с натискови пръти, чиято ориентация и широчина е доста
разнообразна. Въз основа на резултатите от изследваните модели с крайни елементи е съставен
прътов модел, който да e в съответствие с напрегнатото и деформирано състояние на системата
рамка със зидария.
IV.1. Прътов модел на обрамчена зидария
В настоящото изследване е предложен прътов модел, в който зидарията е заместена с три пръта
съгласно фиг. IV.1. Средният прът S3 е ориентиран по диагонала на стената под ъгъл α, а
останалите два S1 и S2 са успоредни един на друг под ъгъл β спрямо хоризонталата.

Фиг. IV.1. Геометрични характеристики на прътовите модели – 25П200, 25П280 и 40П400
Изследванията с прътов модел са извършени при физични и геометрични параметри на
стоманобетонната рамка, аналогични на трите обрамчени зидарии при модел с крайни елементи.
Физичните характеристики на пръти S1, S2 и S3 са приети въз основа на зависимостите за зидария,
предписани в EN 1996-1-1 [48].
Приетите напречни сечения на пръти S1 и S3 са представени в табл. IV.2, а прът S2 е приет със
значителна коравина, тъй като в зидарията под този прът не се развиват съществени деформации,
независимо от степента на напрегнато състояние. При това приемане се осъществява ефективно
подпиране в долната част на лявата колона, при което преобладаващият механизъм на разрушение
в горната ú част е от срязване.
Табл. IV.2. Геометрични характеристики на натисковите пръти
Модел

Напречни сечения
[cm]
S1

S3

α

β

25П200
25П280
40П400

75/25
80/25
87,5/25

20/25
32,5/25
55/25

54,46 º
45,00 º
35,00 º

38,66 º
28,18 º
19,29 º

Ъгъл на наклона

Взимане под внимание на един от преобладаващите механизми на разрушение (фиг. IV.2), а
именно срязване в средната част на зидарията по хоризонтална фуга е извършено чрез въвеждане
на ограничение на натисковата сила в диагоналния прът S3. Нормалната сила в пръта S3, при която
ще настъпи срязване може да се определи от граничната срязваща хоризонтална сила на зидарията
Vpu.
Граничната сила на срязване в зидария се изразява с зависимостта:
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Vpu = γ k .f vk .t w .l w

(IV.1)

Граничната стойност на нормалната сила в диагоналния прът S3 се определя с израза:

f .t .l
N su = γ k vk w w
cos α
където:

(IV.2)

f vk – характеристична якост на срязване при запълнени вертикални фуги [48];
tw, lw – широчина и дължина на зидарията;

α – ъгълът между диагонала S3 и хоризонталата;

γ k = 0 ,5 – редукционен коефициент за взимане под внимание на крехкото поведение на зидарията
и цикличността на въздействията.

Фиг. IV.2. Механизъм на разрушение от срязване в зидарията
В настоящото изследване е извършен нелинеен статичен анализ на обрамчени зидарии – 25П200,
25П280 и 40П400 чрез прилагане на предложения прътов модел. Анализът е проведен при
постоянно вертикално и постъпково нарастващо хоризонтално натоварване с помощта на
програмен продукт SAP 2000. Пластифицирането в рамковата констикция е взето предвид, чрез
въвеждане на пластични стави в ригела и колоните, съгласно фиг. IV.3. Приложените пластичните
стави в рамката са дефинирани съобразно вида и материала на елементите съгласно FEMA 356
[59]. В гредата са предвидени пластични стави за огъващ момент и за срязване, а в колоните
пластичните стави са от тип – осова сила –момент (P-M) и срязване (V).

Фиг. IV.3. Разположение на пластични стави в рамка
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IV.2. Pезултати от нелинеен статичен анализ при прътов модел на изследваните обрамчени
зидарии
В резултат от проведения нелинеен статичен анализ е получена деформираната схема на
прътовите модели – 25П200, 25П280 и 40П400, като е установена последователността на
пластифициране в рамковата конструкция, представена на фиг. IV.5-7. При всички изследвани
модели началото на пластифициране в рамката настъпва с образуване на пластична става в
натоварения край на гредата (фиг. IV.5a-7a). В следващият етап се наблюдава пластифициране в
горния край на лявата и долния край на дясната колона (фиг. IV.5b-7b). Граничното състояние на
системата настъпва при срязване в лявата и дясната колона, съответно в горната и долната част
(фиг. IV.5c-7c).
Поведението на обрамчена зидария с прътовият модел при нелинеен статичен анализ е
илюстрирано чрез капацитивните криви на модели - 25П200, 25П280 и 40П400, представени на
фиг. IV.8-10. В началният етап от натоварване системата се характеризира с линейно поведение,
но при възникване на пластични деформации капацитивната крива има ясно изразен нелинеен
характер. Граничната хоризонтална сила Vu се получава при състоянието, в което в диагоналния
прът S3 се достигне до граничната нормална сила Nsu (начало на хоризонталният участък на
капацитивната крива). Граничното преместване на системата е ограничено до стойностите,
получени в резултатите от изследванията с крайни елементи на аналогичните обрамчени зидарии,
както следва: 25П200 - Δu=2,92 cm (θu = 1,0%); 25П280 - Δu=2,05 cm (θu = 0,7%); 40П400 Δu=1,50 cm (θu = 0,5%).
Получените стойности за гранична хоризонтална сила Vu при прътов модел на разглежданите
обрамчени зидарии и граничната сила на срязване за съответната зидария Vpu, определена по
формула (IV.1) дават възможност за определяне на участието на зидарията в общата
носимоспособност на системата – рамка с пълнежна зидария.

а)

b)

c)

Фиг. IV.5. Деформирана схема на модел 25П200
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a)

b)

c)

Фиг. IV.6. Деформирана схема на модел 25П280

a)

b)

c)
Фиг. IV.7. Деформирана схема на модел 40П400
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Фиг. IV.8. Капацитивна крива на модел 25П200 при съответна марка на тухли/разтвор
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Фиг. IV.9. Капацитивна крива на модел 25П280 при съответна марка на тухли/разтвор
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Фиг. IV.10. Капацитивна крива на модел 40П400 при съответна марка на тухли/разтвор
Участието на зидарията в общата носимоспособност на системата се изменя в следните граници в
зависимост от марката на тухли/разтвор:
Модел 25П200 – Vpu е 56%, 55% и 65% от Vu, съответно за Т/Р-7,5/5; 10/7,5 и 12,5/10;
Модел 25П280 – Vpu е 67%, 65% и 76% от Vu, съответно за Т/Р -7,5/5; 10/7,5 и 12,5/10;
Модел 40П400 – Vpu е 71%, 73% и 85% от Vu, съответно за Т/Р -7,5/5; 10/7,5 и 12,5/10.
Участието на зидарията в общата носимоспособност на системата се влияе в по-ниска степен от
якостта на зидарията (повишаване от 13% до 20%), докато изменението на геометричните
характеристики на зидарията показва по-значителен принос върху увеличаването на участието на
зидарията (от 17% до 33%).
IV.3. Анализ на резултатите от нелинеен статичен анализ при прътов модел на изследваните
обрамчени зидарии
Получените капацитивни криви (фиг.IV.8-10) изразяват нелинейна зависимост между хоризонтална сила и преместване (фиг. IV.11), за която може да се определят следните характерни точки:
(Vy; Δy,1) – еластично поведение на системата до пластифициране в рамката;
(Vu; Δy,2) – пластично поведение на системата до достигане на гранична носеща способност;
(Vu; Δu) – състояние при досигане на гранично преместване.
Граничното преместване Δu е прието въз основа на изследването на аналогичните модели с крайни
елементи, тъй като граничното състояние на системата се диктува от разрушението на по-крехкият
материал, а именно зидарията.
На базата на получените резултати за хоризонталнaтa силa при пластифициране в рамката Vy и
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гранична стойност Vu, както и съответните хоризонтални премествания Δy,1 и Δy,2 може да се
извърши съпоставка на резултатите от прътовия модел и FEM (модел с крайни елементи).

Фиг. IV.11. Общ вид на капацитивна крива при прътов модел
Различията между основните параметри от решението с прътов модел и от моделът с крайни
елементи се изразяват в следното:
Хоризонталната сила Vy, определяща линейното поведение при прътовите модели-25П200
и 25П280 е с по-ниска стойност спрямо аналогичните FEM-25СТ200 и 25СТ280, съответно
с максимум 27% и 19%;
Граничната хоризонтална сила Vu при изследваните обрамчени зидарии с прътови модели е
с до 2% по-ниска стойност спрямо аналогичните модели с крайни елементи;
Преместването Δy,1, определящо линейното поведение при прътовите модели-25П200 и
40П400 е с по-висока стойност спрямо аналогичните FEM-25СТ200 и 40СТ400, съответно
с 22% и 9%;
Преместването Δy,2, определено при граничната хоризонтална сила за прътовите модели25П280 и 40П400 е с по-ниска стойност спрямо аналогичните FEM-25СТ200 и 40СТ400,
съответно с 5% и 8%.
Основните параметри, определящи поведението на рамка със зидария при опростения прътов
модел и по-точния модел с крайни елементи, са с близки стойности, като разсейванията в
резултатите достигат максимум до 27%. Сравнение на поведението на обрамчената зидария при
прътов модел и модел с крайни елементи е представено в графичен вид на фиг. IV.12-20.
Получените работни диаграми показват сходност в поведението на обрамчената зидария при
прилагането на опростеният прътов модел (25П200, 25П280 и 40П400) и по-точният модел с
крайни елементи (25CT200, 25CT280 и 40CT400).
IV.4. Сравнителен анализ относно поведението на рамка и рамка със зидария
Наподобяването на коравината на обрамчената зидария е съществен фактор при прилагането на
прътов модел, в който зидарията се замества с пръти, чиято коравина трябва да замества
коравината на зидарията. При известна коравина на рамковата конструкция и общата коравина на
системата рамка със зидария, получена на базата на модел с крайни елементи (FEM) би могло да
се установи степента на закоравяване на системата. Поведението на двете системи при нелинеен
статичен анализ (Pushover analysis) е илюстрирано в общ вид чрез капацитивните криви на фиг.
IV.21. При ниска степен на натоварване и двете системи се характеризират с линейно поведение,
като началната коравина на обрамчената зидария K0 е значително по-висока от началната
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коравина на самостоятелната рамка K0,f. При пластифициране на стоманобетонната рамка и
образуване пукнатини в зидарията системите обрамчена зидария и рамка работят с редуцирани
коравини при нелинейно поведение, съответно K1 и K1,f.
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Фиг. IV.13 Работна диаграма на рамка и обрамчена зидария при Т/Р–10/7,5

350
300

V [kN]

250
25П280

200

25СТ280
150

25P280

100
50
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Δ [cm]

Фиг. IV.16. Работна диаграма на рамка и обрамчена зидария при Т/Р–10/7,5
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Фиг. IV.19. Работна диаграма на рамка и обрамчена зидария при Т/Р–10/7,5

Коравината на обрамчената зидария отнесена спрямо коравината на рамката се изменя в следните
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диапазони:
Началната коравина на рамката със зидария K0 спрямо началната коравина на
самостоятелната рамка K0,f се получава в границите: от 4,1 до 5,5 пъти за 25СТ200; от 6,4
до 9,8 пъти за 25СТ280 и от 7,4 до 10,5 пъти за 40СТ400;
Редуцираната коравина на рамката със зидария K1 спрямо коравина на самостоятелната
рамка K1,f се получава в границите: от 2,4 до 3,4 пъти за 25СТ200; от 4,3 до 6,2 пъти за
25СТ280 и от 7,6 до 10,3 пъти за 40СТ400.
Пълнежната зидарията оказва по-съществено
влияние върху повишаване на началната
коравината на самостоятелната рамка K0,f,
отколкото върху редуцираната коравина K1,f за
системите с къса (25CT200) и квадратна
зидария (25CT280). В случаят с дълга зидария
(40CT400) повишаването на K0,f и K1,f е почти
едно и също.
В резултатите от настоящото изследване е
установено
увеличаване
на
началната
коравина на системата рамка със зидария
спрямо тази на самостоятелната рамка над 4
пъти,
което
се
потвърждава
и
от
експерименталните изследвания на Murty
Фиг. IV.21. Работна диаграма на рамка и рамка
[115].
със зидария
IV.5. Зависимости за широчините на натисковите пръти на опростения прътов модел
Проведените изследвания с предложения опростен прътов модел показват сходност в поведението
на системата рамка със зидария с модела с крайни елементи (FEM), като приложените напречни
сечения на натисковите пръти придават необходимата коравината на системата, замествайки
коравината на зидарията. За практическо приложение на прътовият модел (фиг. IV.22) са изведени
зависимости за определяне на широчината на натисковите пръти, които са получени на базата на
резултатите от настоящото изследване.

Фиг. IV.22. Прътов модел на обрамчена зидария
Широчината w1 на натисков прът S1 се изменя в границите от 20% до 30% от дължината на пръта
d1, докато широчината w3 на диагоналния прът S3 варира между 6% и 11% от дължината d3. С
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нарастване на дължината на пръти S1 и S3, съответното отношение w1/d1 намалява, докато
отношението w3/d3 нараства (фиг. IV.23).
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Фиг. IV.23. Зависимост за отношението w/d на пръти S1 и S3
Представените зависимости за отношението w/d на натисковите диагонали (фиг. IV.23) може да се
приемат като линейна функция на съответните дължини. Широчината на натисков прът S1 може да
се определи от следната линейна зависимост:
w1
= 0 ,42 − 0 ,051.d1
d1

IV.3)

Широчината на диагонален прът S3 може да се определи от следната линейна зависимост:
w3
= 0 ,038.d 3 − 0 ,07
d3

(IV.4)
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Фиг. IV.24. Линейна зависимост за отношението w1/d1
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Фиг. IV.25. Линейна зависимост за отношението w3/d3
На фиг. IV.24 и IV.25 са илюстрирани предложените линейните зависимости за отношението w/d
на пръти S1 и S3 при изследваните обрамчени зидарии. Предложените изрази (IV.3) и (IV.4) за
определяне на отношението w/d са функция на дължината на съответния натисков прът d, която се
приема в метри.
IV.6. Изводи
Сравнението на трипрътовия модел показва добро съвпадение с резултатите от по-точния модел с
крайни елементи. Разликите в стойностите на основните параметри са в границите на допустимото
разсейване на резултатите.
В резултатите от настоящото изследване е установено увеличаване на коравината на рамка със
зидария спрямо тази на самостоятелната рамка над 4 пъти, което се потвърждава и от
експерименталните изследвания.
Предложеният трипрътов модел на тухлена шайба замества сполучливо пълнежната зидария и е в
съответствие с реалното напрегнато и деформирано състояние на обрамчващата конструкция.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Доброто съвпадение между експерименталните изследвания на обрамчени зидарии и резултатите
от приложените в настоящото изследване модели с крайни елементи, доказва достоверността на
предложения метод за моделиране. Това показва, че резултатите за характерните обрамчени
зидарии при едноетажни сгради могат да се считат близки до реалните.
Обобщените скелетни криви, построени на основата на анализ на експериментани хистерезисни
зависимости, дават добра основа за оценка на реалното поведение на обрамчени зидарии при
сеизмични въздействия.
Изследванията с прилагане на моделa с крайни елементи и на нелинеен анализ, допринасят за
определяне на: хоризонталната сила при образуване на пукнатини в зидарията, схема на
разпределение на пукнатините, хоризонталните премествания при линейно и нелинейно
поведение; усилията в обрамчващата конструкция и носимоспособността на системата рамка със
зидария. Аналитичните изследвания дават възможност за оценка на влиянието на физичните и
геометричните характеристики на зидарията и стоманобетонната рамка.
Моделът с крайни елементи показва достоверни резултати, но при пространствени конструкции
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затруднява моделирането и провеждането на съответен анализ, поради необходимостта от мощна
изчислителна техника. Това налага заместване на моделът с крайни елементи с опростен прътов
модел, който да има сходно поведение.
Предложеният трипрътов модел отразява в голяма степен напрегнатото и деформирано състояние
на системата, както и очаквания механизъм на разрушение. Изведените зависимости за
ефективните ширини на прътите, заместващи зидарията, могат да бъдат приложени за стени с
различни от изследваните геометрични размери.
Установеното добро съответствие на резултатите от моделите с крайни елементи, с прътовите
модели и експерименталните изследвания на различни автори, дават основание за практическо
приложение на предложения опростен модел при проектиране на конструкции с обрамчени
зидарии.

НАУЧНИ И НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
Съставена е скелетна крива, описваща поведението на рамка с пълнежна зидария при
циклични въздействия;
Установено е влиянието на физичните и геометричните параметри, имащи съществено
значение за реагирането на обрамчени зидарии;
Установени са принципът на пукнатинообразуване на пълнежната зидария и механизма на
разрушение на обрамчващата конструкция;
Доказана е достоверността на резултатите от численото моделиране чрез сравнение с
проучените експериментални изследвания;
Предложен е прътов модел за практическо приложение при проектиране на обрамчени
зидарии за сеизмични въздействия.
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