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ВЪВЕДЕНИЕ
Чрез използването в комбинация на двата най-често използвани
конструктивни материала бетон и стомана се цели една оптимизация и на
размерите на напречни сечения, по-дуклтилно поведение на конструкциите,
както и по-голяма носимоспособност заради участието на стоманобетона.
Използването на комбинирани конструкции води и до значителна
икономия на материални средства поради олекотяването на конструкцията.
Намаляване на необходимото количество армировъчна стомана, както и
улесняване на монтажа на отделните елементи, поради използването на
конструкционната стомана, в даден период от изпълнение на строителномонтажните работи като монтажни колони за частично и напълно
вбетонираните профили. Като оставащ кофраж за тръбните сечения.
В част от съществуващите софтуерни продукти са внедрени
функции за оразмеряване на комбинирани конструкции чрез линейно и
нелинейно решение прилагайки директно интегриране. Това дава
възможност да се проследи цялостното поведение на такъв тип
конструкции, при хоризонтални и вертикални натоварвания. Поведението
им трябва внимателно да се изследва за да се изберат точни методи за
тяхното оразмеряване вследствие нееднаквите модули на еластичност на
бетон и стомана. И вероятността при софтуерно решение да не се отчетат
точните характеристики на комбинираните сечения.
Комбинираните конструкции могат да се изпълняват както за нови
конструкции, така и за въстановяване и усилване на съществуващи
конструкции чрез изпозлване на взаимната работа между бетона и
стоманата.
По отношение на поведението им при циклично натоварване, те имат
способността да поглъщат значително количество сеизмична енергия. Не
случайно именно такъв тип строителни конструкции са използват при
строителството на нови високи сгради по целият свят. Комбинацията в
напречните сечения с конструкционна стомана, която има високи
еластични качества спрямо стоманобетона, позволява генерирането на
значителни усилия от огъване, а стоманобетонна част от напречното
сечение, позволява поемането на значителни натискови усилия, които се
пораждат в отделните типове строителни конструкции.
Носимособностите на отделните напречни сечения са определени при
условията за монотонно натоварване. Съществен въпрос, обаче е дали при
реализирането на циклично натоварване, тази носимоспососбност би се
променила. В доста от нормативните документи, именно това се явява и
като „бяло петно”. В по-развитите от към сеизмично осигуряване страни,
има заложени принципи и предпоставки за опрделеянето на
носимоспособностите на отделните типове напречни сечения, подложени
на циклично натоварване, но не е доразвит въпросът дали при всички
типове напречни сечения необходимостта от редуциране на коравината, ако
е необходимо ще бъде еднаква.
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ГЛАВА 1:
ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР
Увод:
Комбинираните
стомано-стоманобетонни
конструкции
са
самостоятелен вид конструкции, като в тях се съчетават положителните
качества на стоманата и стоманобетона. Сами по себе си стоманата и
стоманобетона се използват от десетилетия, но комбинираното действие
между тях започва да се разглежда доста по-късно. В началото като
комбинирани конструкции са се използвали стоманени колони с
вбетонирани профили, като стоманените профили са се използвали като
монтажни колони, а бетона е служил като пожарозащита.
1.1.

Исторически преглед:
Комбинираните
стомано-стоманобетонни
конструкции,
в
строителството, са използвани за първи път в САЩ преди повече от век.
Комбинираните стомано-стоманобетонни греди са най-ранната форма на
съставния начин на строителство. В стоманените конструкции
първоначално бетона е бил използван само като средство за пожарозащита.
До 1950-те години, обичайна практика е да се прилага влажна бетонова
смес с ниска якост, и да се пренебрегва приноса на бетона за
носимоспособността на колоната. Тестове на Фабер и други [48] след това
показват, че икономии могат да бъдат направени икономии чрез употреба
на по-висок клас бетон и проектиране на колоната като комбинирана.
Един от най-ранните изчислителни методи, при който се взема
предвид взаимодействието между стомана и бетон при колона със стоманен
“H” профил в средата е предложен от Басу и Самървил [8].
В Еврокод 4: Част 1.1[90] е даден приоритет на метод разработен от
Roik [85], Бергман и други в университета в Бохум.
Като предимства на този тип колони могат да се посочат намаленото време
за строителство, поради отпадане на необходимостта от кофраж,
икономиите на големи количества армировъчна стомана, както и на
разходите за труд.
Запълнените с бетон стоманени колони първоначално са били
изследвани през 1960 г., с използването на горещовалцувани стоманени
профили, запълнени с бетон, Neogi и др. [69] и Ноулс и Парк.
Широкото използване на дебели стоманени тръби или кутии е
било с цел, да се осигури ограничаване на деформациите на бетона и по
този начин да се постигне по-голяма пластичност, която е желателна
при
циклично
натоварване
по
време
на
земетресение.
Първоначално бетон за напълване на стоманени колони е използван
след земетресение в Канто през 1923г.,когато било установено, че
съществуващите комбинирани конструкции са останали сравнително
невредими, което е довело до използването им в повече от 50% от
1.2.
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строителните конструкции на повече от пет нива в Япония, Wakabayashi
[104].
1.6.2.

Варианти за отчитане на еластопластичните свойства на
бетона и стоманата:

1.6.2.1. Хистерезисен модел на Такеда:
Моделът на Такеда описва еластопластичното поведение на
материалите при циклично, знакопроменливо натоварване. Зависимостта
деформации-напрежения може да бъде формулирана както за тримерно,
така и за едномерно (едноосово) напрегнато състояние.
0   1
Основната задача е да се изведе точна стойност на χ (
).
Първата стъпка е да се определят компонентите на билинейната (еластопластична) зависимост и модифицираните хистерезисни правила на Такеда
[33. Приема се постоянно поведение при еднаква сила във всяка посока и
максимални премествания с еднаква амплитуда. Уравненията са на базата
на максималната сила и преместване на точки и за двете коравини: еластопластичната и понижената коравина, променена от Такеда (фиг.1.11).
Макрий [59] отбелязва че осцилатор с една степен на свобода при
земетръсно въздействие трепти с една и същата стойност на ускорението за
положително и отрицателно направление независимо от формата на
хистерезисната примка. Това означава, че е необходима по-малка сила за да
се рализира повторно принципа на Такеда. Тази по-малка сила е главната
причина за по-голямата устойчивост предизвикана чрез подобно
поведение. Чрез определяне на относителните амплитуди при втората
стъпка на натоварване се оценява поведението при хистерезисният модел
на Такеда.

Фиг.1.11 Хистерезисни параметри за определяне на χ [95]
1.6.2.2. Хистерезисен модел от „кинематичен” тип:
Методът на кинематичното уякчаване представлява транслация на
повърхността на огъване. Например ако при действието на даден товар се
премине границата на еластичност при едноосно напрежение, след това се
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разтовари и отново се натовари с натискова сила, новата граница на
провлачване ще бъде по-малка в сравнение с първоначалната. Този вид
закоравяване предизивиква пластична анизотропия.
Дефинирането на постъпково увеличаване е необходимо за да се
дефинира като изотропно или кинематично уякчен. Постъпковото
увеличаване в амплитудите на пластичната деформация при някои усилия,
като натоварването се повтаря при всеки пореден контур на хистерезисната
примка и неговото преместване поради невъзможност от пълно затваряне
на всяка една линия.
Трилинейният кинематичен модел определен за едноосова пластична
става, която се развива в три направления. Оценката на състоянието на
ставата и изчисляването на матрицата на коравина зависи от отношението
на местата на натоварване на дадена повърхнина.
Коравината след
разтоварване е идентична на еластичната коравина. Границата на
провлачване само променя местоположението си като се предполага че
формата и размерите остават непроменени. Ако точката на натоварване се
намира в рамките на първата повърхност на натоварване се приема
еластична коравина. Когато точката на натоварване отговаря на първата и
втората повърхнина на натоварване се счита че поведението е нееластично.
Матрицата на коравина се счита че е сума от три връзки (една
еластична и две нееластични), които са свързани помежду си. Само
еластичната запазва своята огъвателна спососбност, другите се приемат
първоначално за неогъваеми.
В матрицата на коравина трите компонента са напълно независими
когато матрицата е в еластично състояние. При развитие на деформация
матрицата вече не е диагонална.

Фиг.1.12 Кинематичен тип – коравини след 1 и 2-ри етап
1.7.

Моделиране на комбинирани конструкции:

Фибров модел на прътови елементи:
При прилагане на метода на крайните елементи (МКЕ) за
изследване на еластопластични системи отделните прътови елементи често
се представят като сноп от влакна (фибри), успоредни на надлъжната ос на
елемента. Приема се, че влакната са подложени само на надлъжни
1.7.1.
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деформации. Повечето софтуерни продукти, реализиращи МКЕ, допускат
отделните фибри да бъдат както от един и същи материал, така и от
различни материали. Именно тази особеност прави фибровия модел
подходящ за изследване на комбинирани елементи в етапа на
еластопластичната им работа.
Деформациите на отделните фибри се определят от цялостната
деформация на крайния елемент, който те моделират, като се приема, че
напречните сечения остават равнинни. Тъй като в процеса на натоварване
деформациите на фибрите се променят по различен начин, то и
напреженията в тях в даден момент съответстват на различни точки от
работната диаграма σ-ε. Това означава, че е възможно в разглеждания
момент някои фибри да са още в еластично състояние, други вече да са
преминали в еластопластично състояние, а някои други да са в етап на
разтоварване и т.н. ,
Моделиране с пластични стави:
При фибровия модел на краен елемент, описан в предишната точка,
напрежението по протежение на дадено влакно обикновено не е
константно. Поради това, възможно е част от дължината на влакното да е в
еластично състояние, а друга част вече да е преминала в еластопластично
състояние. Необходимо да се наблюдават напреженията и деформациите
във всички фибри, но не само в едно, а в няколко напречни сечения,
разположени през известни разстояния по дължината на елемента. При
строителните конструкции пластичните деформации, които оправдават
описания по-горе подход, обикновено са локализирани в зони със
сравнително малки размери. Това дава основание компютърния
изчислителен модел на дадена конструкция в преобладаващата си част да
бъде изграден от обикновени, еластични крайни елементи и само
определени места, където се очаква развитие на пластични деформации да
се моделират като „пластични стави”.
1.7.2.

Изследвания и предпоставки за елементи подложени на
циклично натоварване:
Провеждайки детайлно изследване на правилата на съществуващия
код за проектиране, включвайки количествени сравнения, става ясно, че
значителни противоречия съществуват в кодовете относно елементите
поемащи осова сила и огъващ момент, дори при тези при които е
използвана една и съща експериментална база данни и философия за
проектиране. Научен проект в Imperial College, който изследва поведението
на комбинирани елементи, които често се използват в Европа при
проектиране за статични товари, като ги подлагат на циклично и
динамично въздействие.
Важното значение на изследването, като се използва реално
динамично натоварване, е подчертано от Таканаши.
1.8.
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Много важен резултат за тези тестови серии е необходимостта е да се
мащабира силата на входящото движение, за да се достигне до пиковите
премествания.
1.9.

Дефиниции на наличната дуктилност

Дефиниране на деформация на провлачване
Когато се изчисляват коефициентите на дуктилност, дефинирането
на деформацията на провлачване (преместване, ротация или кривина) често
предизвиква трудности тъй като връзката товар-деформации може да няма
добре дефинирана точка на провлачване.
Илюстрирани са няколко алтернативни дефиниции (фиг.1.15),
които могат да бъдат използвани, за да се определи преместването при
провлачване.
1.9.1.

Фиг.1.15 Алтернативни дефиниции за преместване от провлачване
[75]
1.9.2. Дефиниране на максималната налична (гранична) деформация
Максималната гранична деформация също се определя
използвайки различни приемания от учените в миналото.
Някои
възможни дефиниции за максимално налично преместване са показани на
фиг.1.16.
Когато се обмисля най-подходящата дефиниция, трябва да се отбележи, че
повечето конструкции имат известен капацитет на деформация след
върховата точка (пика) на отношението товар-деформация без значително
намаление на якостта. Желателно е да се изследва поне част от капацитета
на след-пиковата деформация.
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Фиг.1.16 Алтернативни дефиниции за максимално налично (крайно)
преместване [75]
 Оценка на дуктилността на конструкции и конструктивни
съединения спрямо лабораторни тестове [75].
1) Коефицентите на дуктилност за конструкциите са бездименсионни
индекси на нееластични деформации, те се изразяват като максимална
деформация разделена на съответната деформация при провлачване.
Коефицентите на дуктилност могат да бъдат дефинирани чрез
преместванията, ротацията и кривините.
2) Необходимо е съгласуване на дефинициите за „провлачването” и
„максималнaта деформация” (в зависимост от начина на изразяване на
дуктилността). Предполага се, че деформациите на провлачване трябва да
се определят от една еквивалентна идеална еласто-пластична система с
еластична коравина, която включва ефектите от пукнатините и другите
нелинейни еластични ефекти, и е със същото гранично натоварване като
реална система. Максималната деформация трябва да се разглежда след
пиковата деформация, когато капацитета на носеща способност е малко
намален.
3) Експерименталните
изследвания
използвайки
определени
(зададени предварително) премествания, базирани по-скоро на процент от
етажната височина отколкото на фактора на дуктилност за преместването,
имат значителна заслуга, понеже така се заобикаля трудността за
дефиниране на деформациите при провлачване (yield deformation).
Междуетажното преместване, обаче не дава показания за наличната
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дуктилност на системата, тъй като тя също зависи от еластичната коравина
на системата.
4) Квази-статичната товарна процедура се препоръчва за лабораторни
тестове. В тестовата процедура, предварително определеният коефицент на
дуктилност (за преместване) се увеличава поетапно в циклите. Отчетеният
натрупан коефицент на дуктилност, който се определя когато страничното
натоварване достига до 80% от максимално измерената якост при
странично натоварване.
Капацитивна граница сила-преместване:
Разработени наскоро няколко модела, които включват различни
типове на затихващи явления. Общото свойство за всички тези затихващи
модели е, че те стартират чрез определяне на максималната якост, която
един конструктивен елемент може да развие в дадено ниво на деформация.
Това води до една ефективна „граница” за якостта на елемент в
пространството сила-деформация, наречено „капацитивна граница силапреместване”
Траекторията на цикличния товар не може да пресича капацитивна
граница сила-преместване. Ако един елемент е подложен на нарастваща
деформация и се достигне границата тогава якостта, която може да се
развие в елемента е ограничена, и поведението трябва да продължи по
границата. Това поведение е загуба на якост за един цикъл (фиг. 1.19).
В повечето случаи, капацитивната граница сила-преместване не е
статична. Много разработени модели смятат, че капацитивната граница
сила-преместване ще затихне (навътре) като резултат от цикличната
деградация (фиг. 1.20). В някои случаи е възможно границата да се измести
навън като резултат от засилени циклични деформации, такива като
елементи от конструктивна стомана подложени на големи деформации.
1.12.

Фиг.1.19 Взаимодействие между траекторията на цикличното
натоварване и сила-преместване
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Фиг.1.20 Деградация на капацитивната граница сила-преместван
За да се дефинира циклично поведение на модел съставен от
отделни компоненти, трябва да се определи къде започва капацитивната
граница сила-преместване, и как тя се понижава в следствие на циклично
натоварване. При липсата на увеличени циклични деформации,
първоначалната капацитивна граница сила-преместване е просто
монотонно поведение. Съответно, идеалния източник за оценяване на
параметрите на началната капацитивна граница сила-преместване
започва
от
монотонните
тестове.
След като е дефинирана началната капацитивна граница сила-преместване,
параметрите на цикличната деградация (cyclic degradation) трябва да бъдат
оценени на базата на резултатите от цикличните тестове. Изследването
заключава, че ефектът от осовата сила в конструктивните елементи,
намалява поглъщането на енергия от тези елементи и увеличава
критичният им товар.
От опити проведени от “Hanson and Connor (1967)” заключават,
че комулативната дуктилност на тествани образци показват способността
на съответните сгради, че могат да понесат сеизмичните деформации.
Park,Kent,Sampson (1972) заключават че зависимостта „момент-кривина”
отговаря на зависимостта „напрежение-деформации” на стоманата и
бетонът. През 2001г. изследване на “Hyo-Gyoung-Kwak и Sun-Pil Kim”
достигат до заключение че връзката момент-завъртане на стоманобетонно
сечение може да симулира циклично поведение на стоманобетонните
греди. През 2002г. Mustafa и Eren изчертават кривите сила-премеместване
и откриват че чрез стоманобетонен модел със стоманени фибри може да се
увеличи якостта за огъващ момент и срязване, като се увеличава
дуктилността.
1.13. Нормативнии документи, при които се отчита деградацията в
следствие циклично натоварване:
Предписания в тази насока са дадени в американските нормативи
Fema 440;440a;353;356 и др.., в които има предписания по отношение на
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загуба на якост и нейните видове, както за зависимостите сила-деформация
и др.
Предимно, нелинейните хистерезисни характеристики на повечето
конструкции включват, както разрушение при деформации така и якостно
разрушение до определена степен. Загубата на якост, включващa P-Δ
ефектите, може да доведе до видимо отрицателни пост-еластични
деформации в зависимостта „сила-деформация” при конструктивен модел
използващ нелинейни статични процедури. Използваните приложения
зависят от начина на загуба на якост. За конструкции, които са подложени
на загуба на якост на компонентите им, включвайки P-Δ ефектите
настъпващи по време на провлачването, отрицателните пост-еластични
деформации могат да доведат до динамична нестабилност на
конструктивния модел. Поради тази причина е изложено едно предложение
за минимална якост за подобни конструкции.
Разглеждат се два вида загуба на якост по време на хистерезисното
поведение, като и двата осцилатора показват нееластична коравина и загуба
на якост.
 циклична загуба на якост - Cyclic strength degradation) запазва
якостта си по време на посочения цикъл на деформация, но губи якост при
последващите цикли. Ефективната коравина също намалява в
последващите цикли. Наклонът на пост-еластичната (т.е. след
еластичната) част от кривата по време, на който и да е единичен цикъл на
деформация е положителен.
 загуба на якост в рамките на един цикъл – In-cycle strength
degradation) показва различен вид загуба на якост. Забелязва се, че загубата
настъпва по време на същия цикъл на деформация , в който започва
провлачване, резултирайки в отрицателна пост-еластична коравина. Това
може да се дължи на действителна загуба на свойствата на елемента
причинена от разрушаването. Това се явява и като резултат от P-Δ
ефектите, които значително намаляват наличната якост на конструкцията,
която понася вътрешните товари.

Фиг.1.21 Типове деградация дефинирани във FEMA 440а[34]
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Резултати от изчисленията показват, че при цикличната загуба на
якост, често се получават
максимални премествания, които са
съпоставими с преместванията на тези, които не показват загуба на
якост. Поведението е динамично стабилно като цяло, даже и за
относително неустойчиви системи и голяма дуктилност.
При загубата на якост в един цикъл, образецът може да бъде
склонен към динамична неустойчивост. Пулсациите на скоростта , често са
свързани с близките нива на записи на земното движение, които могат да
отклонят осцилатора надалече, в пост-еластичния дял към загуба на якост,
само за един цикъл на движение.
За целите на нелинейния статичен анализ, направената връзка между
базовото срязване и преместване на разглеждания възел може да бъде
заместена с идеализирана връзка, за да се изчисли ефективната странична
коравина.
Нелинейните статични процедури не са в състояние да различат
изцяло цикличната загуба на якост и загубата на якост за един цикъл.
Когато използваме модифицирани техники за преместването
подобни на методът на коефициентите във FEMA356;440а, се препоръчва
предвиденото преместване да се модифицира, така че да съответства на
циклична загуба на коравина и якост.

ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИЯТА - изследване поведението на комбинирани
стомано-стоманобетонни конструкции при хоризонтално и вертикално
натоварване и съпоставянето им със стоманени и стоманобетонни
конструкции.
ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА:
1.
2.
3.
4.

Разработване на методика за влиянието на циклично натоварване
върху носимопососбността на напречните сечения
Построяване на интерактивни диаграми при циклично натоварване
Съпоставяне на коефициента на дуктилност при различните типове
напречни сечения
Анализиране поведението на рамкови конструкции при сеизмични
въздействия.
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ГЛАВА 2
ПО-ВАЖНИ ПРЕДПИСАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОРМИ ЗА
МОДЕЛИРАНЕ, ИЗЧИСЛЯВАНЕ И КОНСТРУКТИВНО
ОФОРМЯНЕ
2.1.
Увод:
При проектирането на строителни конструкции се прилагат
изчислителни процедури и програмни продукти, които са разработени на
базата на съвременните познания в областта на строителното проектиране,
касаещи статичното и динамично въздействие.
В настоящата глава са разгледани и обобщени основни принципи свързани
с проектирането на строителни конструкции съгласно европейските
нормативи «Еврокод», при монотонно и циклично натоварване.
2.9.
2.9.1.

Област на приложение, дефиниции и концепции на
проектиране:
Специфични правила за стоманени конструкции:

2.9.1.1. Материали:
Проектирането на стоманени конструкции на сгради се извършва
съгласно изискванията на съответните части на БДС EN 1993, като
специфични правила за проектирането им в сеизмични райони са дадени в
раздел 6 на БДС EN 1998-1.
Използваните стомани трябва да удовлетворяват изискванията за
минимална дуктилност:
f
- u 1, 20
fy

fu - минималната якост на опън;
f y - минималната граница на провлачване;
- удължение при разрушаване min15% ;
- u
y-

15 y ; y

f y / E;

относителната деформация при провлачване;
На тези условия отговарят стомани с класове S235 до S460.
2.9.1.2. Методи за анализ:
Цялостен еластичен анализ от първи ред
Цялостен пластичен анализ
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2.9.1.3. Концепции за проектиране:

Табл.2.3 Концепции за проектиране, класове на дуктилност и горни
граници на референтните стойности на коефициентите на поведение
2.9.1.4. Конструктивни системи и коефициенти на поведение

Табл.2.4 Горна граница на референтните стойности на
коефициентите на поведение за регулярни по височина системи
2.9.1.5. Критерии за проектиране на дисипативни конструкции
съгласно ЕС8-1:
Изискванията за насочване на пластифицирането в дисипативните
зони може да е изпълнено, ако е спазено едно от следните условия:
1) Действителната максимална граница на провлачване f y ,max на стоманата
в дисипативните зони удовлетворява уравнението:
f y ,max 1,1 ov f y

f y - номинална граница на провлачване;
ov

- коефициент на завишена носимоспососбност, препоръчителната му

стойност е 1,25;
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2)
Проектирането на конструкцията е изпълнено на базата на един
единствен клас стомана и номинална граница на провлачване за стоманата
в дисипативните и недисипативните зони.
3) Действителната граница на провлачване

f y ,act на стоманата за всяка

дисипативна зона е определена чрез измерване, а коефициентът на
завишена носеща спососбност е изчислен за всяка дисипативна зона като:

f y ,act
ov , act

fy

EC8-1 дефинира следните критерии за проектиране на дисиспативни
конструкции:
- дисипативните зони трябва да са проектирани по такъв начин, че
развитието на пластични деформации, местна загуба на устойчивост или
други влияния, които се дължат на хистерезисното поведение не влияят
върху общият стабилитет на конструкцията;
- конструктивните части на дисипативните зони е необходимо да
имат подходяща дуктилност и носеща спососбност съгласно Еврокод 3;
- при положение че дисипативните зони са разположени в
съединенията, то елементите трябва да имат завишена носеща спососбност
с цел да се осигури циклично пластифициране в дисипативните зони;
- дисипативните зони могат да се разполагат в елементите или
съединенията при положение, че се оцени ефекта върху поведението на
цялата конструкция;
- когато дисипативните зони са разположени в елементи, то
недисипативните части на конструкцията трябва да имат завишена
носимоспособност с цел осигуряване на развитието на пластифициране в
дисиспативни зони;

Табл.2.5 Коефициенти на поведение и класове на напречните сечения
2.9.1.6. Правила за проектиране при рамкови възли:
При образуването на пластичните стави трябва да се докаже, че
носещата спососбност на огъване и ротационният капацитет не се
намаляват от нормалните и напречните сили в разглежданите сечения.
Необходимо е да се спазват следните условия в местата на образуване на
пластичните стави за напречни сечения клас 1 и клас 2, които позволяват
образуването на пластични стави:
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ЕС8 допуска проектирането на рамкови конструкции с частично
корави или неравноякостни съединения, ако са удовлетворени следните
условия:
- съединенията имат капацитет на завъртане, който е съвместим с
общите деформации;
- доказано е, че елементите влизащи във възела са устойчиви при
крайно гранично състояние;
Съгласно ЕС-8 за рамкови системи с два или повече етажа във
всички рамкови възли трябва да е удовлетворено условието:
M Rc 1, 3 M Rb
Необходимо
конструкцията.

е

и

осигуряването

на

обща

устойчивост

на

2.9.2.
Специфични правила за комбинирани стоманостоманобетонии конструкции:
2.9.2.1. Материали:
Минималните якостни характеристики на бетона в дисипативните
зони на комбинираните стомано-стоманобетонни конструкции трябва да
отговарят на бетон клас С20/25. ЕС8-1 не разглежда проектиране на
комбинирани конструкции с клас на бетона по-висок от С40/50.
Армировъчната стомана в дисипативните зони трябва да бъде клас В
или S съгласно БДС EN 1992-1-1 съгласно табл.С1 за клас на дуктилност
DCM и клас С за клас на дуктилност DCH, като този тип трябва да се
използва и извън дисипативните зони в случаите когато има високи
напрежения. В зоните с високи напрежения е необходимо използването
само на оребрени пръти за армировъчна стомана.
2.9.2.2. Методи за цялостен анализ и моделиране на
конструкциите:
Методите за изчисляване на разрезните усилия в комбинираните греди,
рамки и плочи може да се извършва чрез:
Цялостен еластичен анализ – той може да бъде:
- линейно еластичен от първи ред без преразределение;
- линейно еластичен от първи ред с преразпределение;
- линейно еластичен анализ от втори ред;
Цялостен пластичен анализ – той може да бъде:
- нелинеен анализ от първи ред;
- нелинеен анализ от втори ред;
- еластичен идеално пластичен анализ от първи ред;
- еластичен идеално пластичен анализ от втори ред;
- еластично пластичен от първи или втори ред;
- кораво пластичен анализ;
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2.9.2.3. Концепции за проектиране:
Стомано-стоманобетонните конструкции трябва да се проектират за
сеизмични въздействия съгласно следните концепции:

Табл.2.6 Концепции за проектиране, класове на дуктилност и горни
граници на референтните стойности на коефициентите на поведение
При концепция А – носещата спососбност на елементите и на
съединенията трябва да са изчислени в съответствие с EN1993 и EN1994.
Усилията от въздействията могат да се изчислят на базата на
еластичен анализ без вземане под внимание на нелинейното поведение на
материала, но отчитайки намаляването на инерционният момент от
напукване на бетона в част от гредите.
При концепции B и C – се взема под внимание възможността
части от конструкцията да се съпротивляват на сеизмични въздействия чрез
нееластично поведение.
В концепция C – конструкциите не са предопределени да имат
предимство от комбинираното поведение в дисипативните зони.
Прилагането на Концепция C е обусловено от стриктно спазване на
мерките, които предотвратяват включването на бетона в носещата
спососбност в дисипативните зони.
Правилата за проектиране на комбинирани дисипативни
конструкции (концепция B) цели развитието на надеждни глобални
пластични механизми.
2.9.2.4. Видове конструкции

Табл.2.7 Горни граници на препоръчителните стойности на
коефициентите на поведениеза регулярни по височина системи
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2.9.2.5. Правила за елементите:
Конструкциите поемащи сеизмични натоварвания трябва да са
проектирани в съответствие с глобалния пластичен механизъм, включващ
локални дисипативни зони. Този глобален механизъм определя елементите,
в които са разположени дисипативните зони и непряко елементите без
дисипативни зони.
За опънати елементи или частично опънати елементи трябва да се
удовлетворява изискването за дуктилност в EN 1993-1-1:2004 6.2.3(3).
Необходимо е да се осигури достатъчна локална дуктилност на
елементите, които дисипират енергия при натиск или огъване чрез
ограничаване на отношенията на широчина към дебелина на стените им.

Табл.2.8 Зависимост между коефициента на поведение и границите на
стройност на стените
2.9.2.6. Правила за проектиране и детайлиране на комбинирани
рамки с корави възли:
Определянето на коравината на огъване за комбинирани колони е
необходимо да бъде изчислена със следната зависимост:
EI c 0, 9( EI a rEcm I c EI s )
[2. 1]

r - отчита намаленият еластичен модул на бетона от напукването му и е с
препоръчителна стойност 0,5;
Коравината на комбинираните сечения, при които бетонът е натиснат
трябва да се изчисляват като се използва отношението на еластичните
Ea
7
модули n
Ecm
Коравината на комбинираните сечения, при които бетонът е в
опънната зона трябва да се изчислява като се приема, че бетонът е напукан
и само стоманените части в сечението са активни.
При гредите трябва да се вземат под внимание две различни коравини на
огъване:

EI1 - за частта от подпорните разстояния, подложени на положителен
огъващ момент (сечение без пукнатини);
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EI 2 - за частта от подпорните разстояния, подложени на отрицателен
огъващ момент (сечение с пукнатини);
Определяне на еквивалентен инерционен момент за гредите, който е
константен за цялата дължина на гредата: I eq 0, 6 I1 0, 4 I 2
Предпоставки за съвместната работа на стоманата и стоманобетона:
1. В сила е хипотезата на Бернули за равнинност на сеченията;
2. Коефициент за принос на стоманата 0, 2
0, 9 ;
3. Якостта на опън на бетона се пренебрегва;
За пластични стави в гредите е необходимо да се спазват следните
условия в местата на образуване на пластичните стави за напречни сечения
клас 1 и клас 2, които позволяват образуването на пластични стави. Приема
се че в единият край на гредата е наличен положителен момент, а в другият
отрицателен. Необходимо е да реализират следните проверки:
M Ed
N Ed
VEd
[2. 2]
1, 0 ;
0,15 ;
0, 5
M pl , Rd
N pl , Rd
V pl , Rd

VEd

VEd ,G

VEd , M

[2. 3]

Колоните се оразмеряват с най-неблагоприятната комбинация от
осова сила и огъващи моменти:
N Ed N Ed ,G 1,1 ov N Ed , E
[2. 4]

M Ed
VEd

M Ed ,G 1,1 ov M Ed , E

[2. 5]

VEd ,G

1,1 ov VEd , E
[2. 6]
В колоните където се образува пластична става, е необходимо да се
приложи зависимостта:
N Ed
0, 30
N pl , Rd
Възлите между гредите и колоните е необходимо да се проектират
съгласно изискванията към стоманените конструкции. При рамките с
корави възли дисипативните зони обикновено се получават в краищата на
гредите. Възможни са две проектни решения, за да може да се постигне
необходимото дуктилно поведение.
Дисипативните зони се формират в комбинирани сечения, като е
необходимо да се спазват изискванията за развитие на пластични
деформации в стоманените и стоманобетонните части.
Използват се само стоманени части в дисипативните зони в краищата
на гредите.
В Еврокод 4 са дадени два метода за изчисляване на стоманостоманобетонни колони.
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Общ изчислителен метод:
Опростен изчислителен метод:
Специфични правила за стоманобетонни конструкции:

2.9.3.

2.9.3.1. Материали:
Съгласно ЕС-2 класовете на бетон варират от С12/15 до С90/105, но за
клсове по-големи от С50/60 се изисква опитно доказване на якостта.
Изчислитената стойност на якостта на натиск и опън

fcd

f cd :

cc f ck
c

Армировъчна стомана – използва се оребрена стомана за носещи
стоманобетонни конструкции в съответствие с ЕС-2. Границата на
провлачване е между 400 и 600MPa, като препоръчнителни стомани са тези
с граници на провлачване равна на 500MPa. Използваната армировка е
необходимо да има достатъчна дуктилност, която се определя чрез
отношението между якостта на опън и напрежението при провлачване.
Армировъчната стомана в дисипативните зони трябва да бъде клас В
или S съгласно БДС EN 1992-1-1 съгласно табл.С1
2.9.3.3. Коефициенти на поведение за хоризонтални сеизмични
въздействия:
Горната граница на коефициента на поведение q , който се въвежда за
да отчита капацитета за дисипиране на енергия трябва да се определя за
всяко едно от направленията.

Табл.2.10 Базови стойности на коефициента на поведение за системи
регулярни по височина
2.9.3.4. Правила за проектиране и детайлиране на рамки:
Благоприятно поведение на рамкови конструкции се получава чрез
насочване на образуването на пластични стави в гредите, а не в колоните.
Това се постига съгласно ЕС8-1 чрез метода на капацитивното проектиране
със завишена сумарна носимоспососбност на колоните спрямо тази на
гредите.
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M RC

1, 3 M Rb
- Капацитивно проектиране при рамкови конструкции:
Основното изискване към рамковите конструкции е пластичните
деформации от огъване да се реализират в гредите, а не в колоните при
възлите и да не се допусне разрушение от срязване преди провлачване на
надлъжната армировка.
При образуването на пластични стави в гредите, а не в колоните се
постига:
- Пластифициране в греди с най-голям брой пластични стави;
- Най-голямо количество на разсеяна енергия при огъване;
- Недопускане на крехко разрушение на колона от натиск в бетона;
- Недопускане на крехко разрушение от срязване;
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ГЛАВА 3
АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕ НА КОМБИНИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ
ЦИКЛИЧНО НАТОВАРВАНЕ. СРАВНЕНИЕ С РАБОТАТА НА
СТОМАНЕНИ И СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ
3.1. Увод:
Поведението на различните конструктивни елементи при циклично
знакопроменливо натоварване е било и продължава да бъде обект на
многобройни изследвания. Главната причина за този подчертан интерес е
факта, че разкриването на основните закономерности в работата на
конструкциите, подложени на такъв тип въздействия дава възможност при
тяхното проектиране да бъде постигната по-голяма степен на сеизмична
осигуреност. Съвременните схващания за работата на конструкции
подложени на сеизмични въздействия са намерили отражение в
концепцията за капацитивното проектиране. Както е известно, при този
подход на подходящи места в конструкцията целенасочено се създават
зони с висока дуктилност. Предполага се, че по време на земетресение
пластичните деформации в тези зони ще предизвикат дисипация на
значителна част от механичната енергия, която движещата се земна основа
предава на конструкцията и това ще доведе до намаляване на амплитудите
на трептенията.
Дуктилността е важно и необходимо качество на конструкциите,
подложени на сеизмични въздействия, но при определени условия то може
да се окаже недостатъчно за постигането на необходимата степен на
сигурност. В подкрепа на това ще отбележим следното:
а) Ефектът от дисипация на енергия, който в Еврокод 8 е отразен в
изчислителните спектри посредством коефициента на поведение q, е
значителен само при многократно повтарящи се знакопроменливи
пластични деформации. В случаите, когато това не е така, хистерезисните
примки, описвани при деформациите на дуктилните елементи, обикновено
имат малка площ и относителния дял на разсеяната енергия е малък.
б) Установено е, че при повтарящи се знакопроменливи пластични
деформации в конструктивните материали постепенно се натрупват
„дефекти”, обикновено на микрониво, в резултат на което след определен,
сравнително малък, брой цикли настъпва разрушение (low-cycle fatigue
fracture of the member). Има данни, че съществува пряка връзка между
степента на развитие на пластичните деформации и броя на циклите,
предшестващи разрушението. Във връзка с това, някои автори въвеждат
понятието „fatigue damage index” като числова оценка на степента, в която е
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изчерпана носимоспособността на елемента в резултат на акумулираните
до разглеждания момент пластични деформации. В този аспект, по
отношение на умора на материала, той е разгледан в Еврокод1993-1-9.
В Еврокод 8 липсват конкретни указания, отнасящи се за описаното погоре физическо явление, което очевидно би могло да се очаква при
сеизмичните въздействия. Във FEMA Р440А проблемът за деградирането
на коравината и носимоспособността при такива условия е разгледан пообстойно. Публикуваните там изследвания се отнасят предимно за
поведението на конструкциите при приемането на определени,
предварително зададени типове хистерезисни модели. Остава обаче открит
въпросът доколко един такъв модел съответства на поведението на
конкретно комбинирано сечение. Като алтернатива на този подход, в
настоящата глава от дисертацията са описани изследвания, при които
типът на хисте-резисното поведение се задава не за цялото напречно
сечение, а за материалите, от които е съставено то – стомана
(армировъчна и конструктивна) и бетон.
Изследвания в описания по-горе вариант са възможни само чрез
софтуерни продукти, в които са заложени нелинейните характеристики на
основните строителни материали – бетон и стомана. Съществуват
множество програми, които отговарят на това условие, но при всички тях
пълнотата и точността на анализа е ограничена от достоверността на
наличните в момента експериментални данни. В конкретния случай за тази
цел е използвана програмата SeismoStruct. Изследванията са направени
при предпоставката, че чрез подходящи конструктивни средства контактът
между бетона и стоманените профили остава ненарушен в целия изследван
диапазон на работа на елемента.
3.2. Работни на материалите:

Фиг.3.1 Работни диаграми на бетон С25/30 и стомана S235
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3.3. Типове напречни сечения:

Фиг.3.3 Типове напречни сечения
3.4. Изследване на самостоятелни натиснато-огънати елементи
при циклично знакопроменливо натоварване:
Изследваните схеми представляват нецентрично натиснати конзоли.
Решението им е извършено последователно при няколко типа напречни
сечения:
комбинирани сечения с напълно или частично вбетониран
стоманен профил;
стоманобетонни сечения;
стоманени сечения.
Размерите на сеченията са показани на (фиг.3.3).
Целта, която си поставяме тук е да се получат интерактивните криви
M-N при два различни режима на натоварване:
а) При монотонно нарастване на товарите до достигане на
максималната носимоспо-собност на сечението. Това става чрез
извършване на серия от решения от тип Static pushouver analysis при
постепенно увеличаване на ексцентрицитета. При всяко от тези решения се
получава една двойка стойности M и N, на която отговаря една точка от
интерактивната крива при монотонно натоварване. Признак за това, че
при дадено решение е достигната максималната носимоспособност, е
достигането на граничните деформации на бетона в натисковата зона или
на армировката в опънната зона, които са приети в Еврокод 2.
б) При фиксирана нормална сила и циклично знакопроменливо
изменение на огъващия момент в основата на конзолата. За тази цел отново
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е извършена серия от решения, съответстващи на нормалните сили от
интерактивната диаграма при монотонното натоварване. Тъй като не е
известно при дадена нормална сила какъв максимален циклично изменящ
се момент би могло да понесе сечението, това се определя чрез
последователни приближения.
При първото приближение като хоризонтално товарно въздействие
се задава циклично изменящо се преместване на върха на конзолата, със
стойността която е достигната в граничното състояние при монотоното
нарастване на товарите. Извършва се решение от тип Static time-history
analysis и се проследява поведението на конзолата във времето, за което в
постпроцесора на SeismoStruct има много добри възможности. Ако се
забележат признаци на прогресиращо деградиране на коравината и
носимоспособността (фиг.3.5), се преминава към следващо приближение,
т.е. към ново решение. То се извършва по аналогичен начин, но с намалена
стойност на хоризонталното преместване на върха на конзолата (фиг.3.6).
Този процес продължава докато се достигне до такава стойност на
хоризонталното преместване, при която деформационният процес се
стабилизира в продължение на достатъчно голям брой цикли на
натоварване (фиг.3.7). По този начин се получава двойка стойности M и N,
които определят една точка от интерактивната крива при циклично
изменящи се хоризонтални въздействия. Като правило, моментите които
сечението може да понесе при този режим са по-малки от съответните
моменти при монотонно нотоварване.

Фиг.3.4 Функция на изменение на хоризонтално преместване
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а) зависимост момент-време

б) хистерезисна зависимост
момент-деформации
Фиг.3.5 Бетонът е изключен от работа и моментите се „дължат” на
стоманеният профил

а) зависимост момент-време

б) хистерезисна зависимост
момент-деформации
Фиг.3.7 Определяне на максималната носимоспососбност при
стабилизиране на деформационните процеси

3.5. Сравненение на интерактивните криви M-N, получени по
методика на Еврокод 4 с криви получени при монотонно и циклично
знакопроменливо натоварване и използване на уточнени работни
диаграми на материалите:
3.5.1.
Комбинирани елементи с напълно и частично
вбетониран профил:
Напречно сечение 250/800мм.

Фиг.3.8 Крива на взаимодействие за напълно вбетонирано сечение
250/800мм. сравнение с аналитично решение съгласмо Еврокод 4
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Фиг.3.9 Крива на взаимодействие на частично вбетонирано сечение
250/800мм. сравнение с аналитично решение съгласно Еврокод4

Разликите в зависимостта М-N при стомано-стоманобетонните елементи с
вбетониран стоманен профил при циклично натоварване, нарастват с
изменението на ексцентрицитета. Зависимостта M-N има поведение
аналогично на това при монотонно натоварване, което може да доведе до
използването евентуално на преводни коефициенти, за редуциране на
носимоспососбността на отделните елементи при циклично натоварване.
Стабилизиране на разликите в носимоспособност е при e 4h / 8 , като
разликите са до 10%.
Напречно сечение 250/500мм.

Фиг.3.10 Крива на взаимодействие M-N за напречно сечение 250/500мм
с напълно вбетониран профил с дебелина на поясите 10мм и дебелина
на стеблото 10мм
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Фиг.3.11 Крива на взаимодействие M-N за напречно сечение 250/500мм
с напълно вбетониран профил с дебелина на поясите 20мм и дебелина
на стеблото 10мм

Фиг.3.12 Крива на взаимодействие М-N за напречно сечение 250/500мм
с напълно вбетониран профил с дебелина на стеблото 20мм и дебелина
на поясите 10мм
Частично вбетониран профил

Фиг.3.13 Крива на взаимодействие M-N за напречно сечение 250/500мм с
частично вбетониран профил с дебелина на стеблото 10мм и дебелина
на поясите 10мм.
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Фиг.3.14 Крива на взаимодействие M-N за напречно сечение 250/500мм
с частично вбетониран профил с дебелина на стеблото 20мм и
дебелина на поясите 10мм.

Фиг.3.15 Крива на взаимодействие M-N за напречно сечение 250/500мм с
частично вбетониран профил с дебелина на стеблото 10мм и дебелина
на поясите 20мм.
Извод:
При по-малките напречни сечения и по конкретно в
случая 250/500мм, разликите при използването на стоманобетонни
елементи с напълно и частично вбетонирани стоманени профили са поголеми. В опитите с монотонно и циклично натоварване, при
вбетонираните профили границата на различия се проявява при e 4h / 8 .
До тази стойност на ексцентрицитета, разликата в носимосососбността при
монотонно и циклично натоварване е до 12%, като тези разлики са толкова
по-малки колкото и участието на стоманата е по-голямо. В зависимост от
ексцентрицитета варират и разликите, като при намаляване на
ексцентрицитета разликите между двата типа натоварване се увеличават,
като достигат до около 35%.
Обобщени изводи: Комбинираните стомано-стоманобетонни
елементи с напълно и частично вбетониран профил, имат намалена
носимоспособност
при
циклично
натоварване.
Разликите
в
носимоспососбността
могат да се категоризират в зависимост от
големината на ексцентрицитета, тъй като при неговото увеличаване
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разликата намалява. При напречни сечения с частично вбетониран
стоманен профил разликите в носимоспособността при циклично
натоварване са по-големи от колкото при профилите с напълно вбетониран
профил.



e

0, 375 за напълно вбетонираните профили

e 0, 625 за частично вбетонираните профили
При тези стойности на ексцентрицитета разликите са до 12%
спрямо носимоспособността при монотонно натоварване, а при по-малки
ексцентрицитети разликите са до 35% . И при двата типа комбинирани
напречни сечения най-съществените разлики се проявяват при e 0,125 .

3.5.2.
Стоманобетонно напречно сечение:
При сравненията проведени за стоманобетонно напречно сечение
са спазени условията за локална дуктилност, но за стоманобетонни
елементи подложени на сеизмични въздействия, като се използват същите
класове стомана и бетон както и при комбинираните напречни сечения.

Фиг.3.16 Крива на взаимодействие M-N за стоманобетонно сечение
250/500мм.

Фиг.3.17 Крива на взаимодействие M-N за стоманобетонно сечение
250/800мм.
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Извод: Промяната в носимоспососбността при стоманобетонни
напречни сечения при циклично натоварване е с различен характер спрямо
комбинираните елементи. Разликата в огъващите моменти се увеличава, до
достигането на максималната стойност на огъващият момент при
нецентричен натиск, който се явява и своеобразна граница в нарастването
на разликите между решенията с монотонно и циклично натоварване. За
напречно сечение с размери 250/500мм разликата в носимоспососбността
достига 20% в мястото с най-голям огъващ момент и съответната нормална
сила, докато при работа на елемента на чисто огъване разликата е 6%. При
напречно сечение с размери 250/800мм разликата в носимоспососбност на
елемента при максимален огъващ момент е 24%, докато при работа на
елемента на чисто огъване разликата е 15%.
3.5.3.
Стоманено напречно сечение:
Стоманените напречни сечения, с които са проведени
експериментите са със същите характеристики, с които са образувани и
комбинираните напречни сечения с напълно и частично вбетониран
профил. Границата спрямо, която е извършено съпоставянето е същата, с
която се срявняват стоманобетонните и комбинираните напречни сечения,
а именно тази при която не е нарушена връзката между стоманата и
стоманобетона при отделните типове елементи.

Фиг.3.18 Стоманен профил като за напречно сечение с напълно
вбетониран профил 250/800мм.
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Фиг.3.19 Стоманен профил като за напречно сечение с частично
вбетониран профил 250/500мм.

Извод: В поведението на стоманените профили при циклично и
монотонно натоварване на практика няма разлика, до големината на
деформациите в бетона, съгласно които се правят различните съпоставки.
Общи изводи:
1) Основният общ извод от сравняване на интерактивните M-N
диаграми, получени при монотонно и при циклично знакопроменливо
натоварване е, че във втория случай носимоспо-собността на
комбинираните сечения е по-малка.
2) Прави впечатление, че разликата между носимоспособностите в
двата случая, установена по изчислителен път, е толкова по-голяма,
колкото по-голямо е относителното участие на бетонното сечение във
формирането на носимоспособността. Този резултат обаче не би трябвало
да се приема безрезервно, тъй като наличните в момента хистерезисни
диаграми, заложени в софтуера, макар и уточнени, все пак остават
идеализирани в значителна степен. В хистерезисната диаграма на бетона
деградирането на якостта на бетона е отразено в по-голяма степен
отколкото в диаграмата на стоманата. Поради това, логично е да се
очаква, че при по-голямо участие на бетона, разликата между
носимоспособностите при монотонно и при циклично натоварване ще бъде
по-голяма. Може да се предположи, че при бъдещи уточнения на
хистерезисните диаграми на стоманите, заложени в софтуерните продукти,
тази разлика ще се окаже още по-голяма и по-малко ще зависи от
относителното участие на стоманата.
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3) Поради липса на достатъчно надеждни експериментални данни,
компютърният анализ на поведението на комбинираните елементи при
циклично натоварване засега не може да отчете още два реално
наблюдавани ефекта:
натисковата якост на бетона там, където преди това са се появили
пукнатини от опънни напрежения, е намалена поради непълното
възстановяване на контакта между бетона от двете страни на пукнатината,
след нейното затваряне;
при знакопроменливото циклично натоварване, съпроводено със
значителни пластични деформации на стоманата, контакта между бетона и
стоманените елементи отчасти се нарушава, въпреки прилаганите
конструктивни средства за неговото предотвратяване. От това следва, че
действителните разлики между интерактивните M-N диаграми, получени
при монотонно и при циклично знакопроменливо натоварване са още поголями, от тези които са установени по изчислителен път.
3.6. Зависимост сила – преместване:
Терминът дуктилност при сеизмично проектиране е използван за да
означи спососбността на конструкцията да понесе високо амплитудни
циклични деформации в нееластичната област без значително намаляване
на якостта.
За определянето на дуктилността, при съпоставката между отделните
елементи, се разглежда модел с една степен на свобода, на запъната в
основата си конзола, като се „проследява” влиянието на ексцентрицитета
върху зависимостта сила в основата – преместване, чрез неговото
увеличаване. Разгледаните точки при различните типове напречни сечения
варират от центричен натиск до нецентричен натиск разгледан до ръба на
сечението. Интерес би представлявал и какво би се получило, ако се отчете
и влиянието на намалената носимоспособност при циклично натоварване.
Частично вбетониран профил
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Фиг.3.23 Зависимост „дуктилност – ексцентрицитет” за частично
вбетониран профил 250/500мм.

Фиг.3.24 Зависимост „дуктилност – ексцентрицитет” за напълно
вбетониран профил 250/500мм.
При елементите с частично вбетонирани стоманени профили,които
са с дебелина на поясите и стеблото по 10мм зависимостта дуктилностексцентрицитет е сравнително постоянна величина, която отчасти се
препокрива с поведението на комбинирани елементи с напълно
вбетонирани профили. С увеличаването на ексцентрицитета, за нивото на
дуктилност влияние оказва най-вече дебелината на пояса. Сравнително
идентично поведение имат профилите с по-голяма дебелина на стеблото
спрямо пояса, но това е най-вече при сравнително по-малки
ексцентрицитети. При увеличаването на ексцентрицитета, дебелината на
пояса оказва значително отражение върху спососбността на отделните
елементи да диспират енергия. При елементи с напълно вбетонираните
профили дебелината на отделните стоманени елементи, не оказват
значително влияние вурху дуктилността, като от проведените сравнения се
оказва че при e 8h / 8 комбинираните елементи с частично и напълно
вбетонирани профили имат почти еднаква дуктилност, без да е от значение
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дали пояса или стеблото имат по-голяма дебелина. Като цяло елементите с
частично вбетонирани профили имат значително по-голяма възможност за
дисипация от колкото тези с напълно вбетонирани профили в различните
етапи на промяна на ексцентрицитета.

Фиг.3.25 Зависимост „дуктилност – ексцентрицитет” за стоманен
профил при частично вбетонирани напречни сечения 250/500мм.

Фиг.3.26 Зависимост „дуктилност – ексцентрицитет” за стоманен
профил при частично вбетонирани напречни сечения 250/500мм.
Сечения 250/800
При този тип напречно сечение стоманените профили, които
участват при образуването на комбинираният стомано-стоманбетонен
елемент са с така подбрани размери за да удовлетворят изискването на ЕС3 за клас на напречното сечение 1. Освен това процентът на армиране е
избран минималният за комбинираните напречни сечения, и съответно за
стоманобетонните напречни сечения.

34

Фиг.3.27 Зависимост „дуктилност – ексцентрицитет” при напречни
сечения 250/800мм.

Фиг.3.28 Зависимост „дуктилност – ексцентрицитет” за стоманени
профили използвани за комбинирани напренич сечения 250/800мм.
Както и при определянето на носимоспососбността при циклично
натоварване и тук изменението на ексцентрицитета при елементи с поголяма площ на стоманобетонната част на напречното сечение също оказва
влияние върху дуктилността. Комбинираните елементи с напълно и
частично вбетонираните профили има еднаква дуктилност при
ексцентрицитет e 8h / 8 (фиг.3.27). Това поведение на комбинираните
елементи се потвърждава и от звисимостта сила-преместване за
самостоятелни стоманени елементи, при които с увеличаването на
ексцентрицитета разликите между тях намаляват.
Тъй като дуктилността е определена при монотонно натоварване
от важно значение е дали тя предварително може да бъде осигурена и за
циклични товари.
С оглед на необходимостта, преместванията да бъдат ограничени, за
да се постигне стабилизиране на деформационните процеси, възниква
въпроса дали е възможно, това стабилизиране на деформационните
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процеси да настъпи при премествания по-малки от еластичните (преди
достигане границата на провлачване), спрямо които се отчита и
коефициента на дуктилност. В този случай дуктилността определена при
монотонно натоварване би се гарантирала и при циклично натоварване
(фиг.3.29). Това е възможно при напречни сечения с по-големи размери, в
които участието на стоманобетонната част е по-голямо, при
стоманобетонни или комбинирани елементи с напълно вбетонирани
профили. Освен това параметър съгласно, който се гарантира дуктилността
и при циклично натоварване се явява и големината ексцентрицитета.

а) Стоманобетонно напречно сечение

б)Напълно вбетониран стоманен профил
Фиг.3.29 Зависимост сила-премеместване с отчитане на циклично
натоварване
Обобщени изводи:
При проектирането на устойчиви на земетресения строителни
конструкции, дуктилността е важно условие.
Затова е необходимо познаването на възможността за дисипация на
енергия на отделните елементи. По отношение на това, стоманобетонните
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елементи се характеризират с по-голяма стойност на коефициента на
дуктилност когато става въпрос за елементи подложени на центричен и
нецентричен натиск, но с малък ексцентрицитет.
С увеличаването на ексцентрицитета, обаче стоманените профили
оказват принос върху възможностите на отделните елементи да дисипират
енергия. Въпреки предимствата на едните и другите по отношение на
приноса им към възможността за дисипация, най-голям е ефекта когато
двата елемента работят заедно.
Комбинираните напречния сечения имат значително по-добри
якостно деформационни характеристики от идентичните напречни сечения
разглеждани като самостоятелни (стоманени или стоманобетонни).
Като цяло при строителните конструкции, натоварени с циклични
знакопроменливи товари е от особена важност възприемането на методика
за редуциране на коравината, тъй като от серията сравнения се доказва
различната носимоспососбност при монотонно натоварване и при
циклично натоварване. Не случайно в райони с висока сеизмична активност
се предвиждат редица мерки и мероприятия за доказване на
необходимостта от редуциране на коравината. Такива предпоставки са
залегнали в чужди нормативни докумнети, но не и в Еврокодовете.
От тези опити се установи, че това отчитане на намалената
носимопособност при циклично натоварване може да се отчете и чрез
преводни коефициенти тъй като зависимостите при монотонно и циклично
натоварване имат идентичн вид.
Тези сравнения доказват една препоръка в американския стандарт
по отношение на поведението на строителните конструкции при циклично
натоварване, а именно:
отчитането на промяната на коравината при циклично натоварване, да
се определя чрез ограничаване на възможните преместваниия, и ако тези
ограничения не са изпълнени да се прилага нелинеен динамичен анализ.
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ГЛАВА 4
ПОВЕДЕНИЕ НА РАВНИННИ РАМКИ ПРИ ЦИКЛИЧНО
НАТОВАРВАНЕ
4.1. Цел на изследването:
Както беше отбелязано в предишната точка от тази глава,
определянето на усилията M-N, които дадено сечение може да издържи при
циклично знакопроменливо натоварване, зададено с трионообразна графика,
става чрез последователни приближения. При фиксирана стойност на
нормалната сила се търси онова максимално хоризонтално натоварване,
при което деформационния процес е стабилен в продължение на
достатъчно голям брой цикли. Решените примери показват, че понякога
признаци
на
прогресираща
деградация
на
коравината
и
носимоспособността се проявяват едва след 10 – 15 или повече цикъла на
натоварване. Тъй като тези резултати биха имали значение най-вече за
конструкциите, подложени на сеизмични въздействия, възниква въпросът
дали в ситуации на станали вече земетресения при обичай-ните рамкови
конструкции се наблюдават подобни състояния.
Първичната информация за станалите земетресения се съдържа в
техните акселерограми. От тях обаче не следва непосредствено отговор на
поставения по-горе въпрос. Това е така, защото очертанието на дадена
акселерограма и графиката, показваща изменението във времето на
усилията в някой от елементите на рамката, върху която тя е приложена,
могат да бъдат както сходни, така и съвършенно различни. Поведението на
дадена рамка при някакво земетресение се обуславя от множество фактори,
сред които особено важно значение има съотношението между честотния
спектър на акселерограмата и спектъра на собствените честоти на рамката,
както и сумарния коефициент на демпфиране. Една по-реалистична
представа за поведението на рамковите конструкции от гледна точка на
казаното по-горе може да се получи чрез решение от тип Dynamic timehistory analysis, проведено за обичайни рамкови конструкции при
акселерограмите на някои характерни земетресения.
4.2. Видове рамки и въздействия върху тях:
Изследвани са две рамки, чиито статически схеми и динамични
модели са показани на (фиг.4.1) и (фиг.4.2), със следните типове напречни
сечения:
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Колони и ригели с напълно вбетониран стоманен профил
Колони и ригели с частично вбетониран стоманен профил
Колони и ригели със стоманени профили, с които в последствие са
образувани и комбинираните стомано-стоманобетонни напречни
сечения
Колони и ригели със стоманобетонно напречно сечение
За всеки модел е използван бетон клас С25/30,армировъчна
стомана S500 и конструкционна стомана S235. Масите са условно приети,
отчетено е и влиянието на Р-∆ ефект. Разликата в натоварванията при
отделните типове рамки е по отношение на собственото тегло на колоните
и ригелите. Като динамични въздействия върху рамките са използвани
акселерограми на три от най-разрушителните земетресения „EL CENTRO”,
„SANTA CRUZ” и „SAN FERNANDO”, от които е взет под внимание само
отрязъкът на първите 20 сек., през които са регистрирани най-големите
ускорения.
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Фиг.4.1 Динамичен модел на равнинна рамка 1
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Фиг.4.2 Динамичен модел на равнинна рамка 2
4.3. Зависимост сила преместване:
Поведението на отделните рамкови системи е представено чрез
зависимостите хоризонтална сила в основите-преместване при върха на
съответната рамка. Във връзка с изменението им във всички разгледани
варианти е показана колоната свързваща възел 1 и 13
(колона 1) в рамка
1 и колона от възел 1 до 21 (колона1) за рамка 2.
4.3.1. Рамка тип 1:
Типове напречни сечения

Фиг.4.6 Видове напречни сечения
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1) Земетръсно въздействие при използвана акселелограма „San
Fernando”
Стоманобетонна рамка:

Фиг.4.7 Сила в основи-преместване
Фиг.4.10 Сила в основата-време за колона 1

Стоманена рамка с профили като за комбинирана рамка с
напълно вбетонирани профили

Фиг.4.11 Сила в основи-преместване
Фиг.4.14 Сила в основи-време за колона 1

Комбинирана рамка с напълно вбетонирани профили

Фиг.4.19 Сила в основи-преместване
Фиг.4.22 Сила в основи-време за колона 1
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Комбинирана рамка с частично вбетонирани профили

Фиг.4.23 Сила в основи-преместване
Фиг.4.26 Сила в основи-време за колона 1
4.3.2. Рамка тип 2:
Видове напречни сечения

Фиг.4.67 Видове напречни сечения
1) Земетръсно въздействие при използвана акселелограма „San
Fernando”
Стоманобетонна рамка

Фиг.4.68 Сила в основи -преместване
Фиг.4.71 Сила в основи-време за колона 1
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Стоманена рамка с профили като за комбинирана рамка с
напълно вбетонирани профили

Фиг.4.72 Сила в основи -преместване
Фиг.4.75 Сила-време за отделна колона 1
Стоманена рамка с профили като за комбинирана рамка с
частично вбетонирани профили

Фиг.4.76 Сила в основи –преместване
Фиг.4.79 Сила в основи-време за колона 1
Комбинирана рамка с напълно вбетонирани профили

Фиг.4.80 Сила в основи -преместване
Фиг.4.83 Сила в основи-време за колона 1
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Комбинирана рамка с частично вбетонирани профили

Фиг.4.84 Сила в основи -преместване
Фиг.4.87 Сила в основи-време за колона 1
Извод:
Резултатите от проведените експерименти онагледяват
различното поведение на отделните рамкови конструкции в зависимост от
типа на отделните напречни сечения. Неслучайно в много държави,
попадащи в зони със силно развита сеизмична активност,
комбиниранираните конструкции са доста разпространени. Тъй като освен
значително по-големите сили, които те могат да поемат, реализират и
значително по-малки премествания. Това е от особена важност при
циклични въздействия, при които евентуалните въздействия от втори ред и
в частност P-∆ ефект, биха имали значително по-малко влияние върху
носимоспососбността на отделните строителни конструкции.
Естетствено възниква и въпросът с намаляването на носещата спососбност
на конструкциите при всяко следващо земетресение. Все още има доста
различни теории затова как се отразява върху носимоспососбността
влиянието на пукнатините (по отношение на отваряне и затваряне на
пукнатините и евентуалното му изключване от работа) при стоманобетонни
рамкови конструкции при сеизмични въздействия.
При комбинираните рамкови конструкции възниква въпросът, дали
при разтварянето на недопустими пукнатини, поведението на
комбинираната рамковата конструкция може да се разглежда като
самостоятелна стоманена рамкова конструкция. От проведените
експерименти, въпреки различията в двата типа рамки и то при недостигане
на максималните натискови деформации в бетона, комбинираните стоманостоманобетонни рамкови конструкции с вбетониран профил, много повече
се доближават до поведението на стоманени рамки отколкото на
стоманобетонна рамкова конструкция.
С оглед получените резултати се потвърждават предимствата на
комбинираните конструкции а именно:
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Повишена носимопособност на напречните сечения в сравнение
със стоманобетонните колони
Повишена деформируемост, което е от особена важност по
отношение на поемането на циклични въздействия

4.4. Сравнения с еквивалентна коравина между отделните видове
напречни сечения:
При сравненията са разгледани три варианта на сеченията. За тази
цел с използване на акселелограма при земетресение „San Fernando”.
Ескперимента е проведен за рамка тип 2, като и трите типа напречни
сечения са приравнение към една еквивалентна коравина.
комбинирано 300/600мм. с напълно вбетониран профил

Фиг.4.128 Напречно сечение с напълно вбетониран профил спрямо
който се съпоставят еквивалентните коравини за стоманобетонно и
стоманено напречно сечение
Стоманобетонно с обикновена армировка, без стоманен профил
Стоманено
При сравненията с еквивалентни коравини, за отделните типове
напречни сечения възниква въпросът, дали ще има различно поведение при
разпределението на огъващите моменти на всеки етаж, като (фиг.4.128)
дава красноречив отговор. Поведението е идентично без значение е какъв е
типа на напречното сечение. Разликата между комбинираната и
стоманобетонната рамка по отношение на огъващите моменти е
незначителна, като по-малки моменти се получават при стоманобетонната
рамка. По съществена е разликата при стоманените рамки където и
реализираните моменти са по-големи (приблизително 20%) в сравнение с
останалите два типа.
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Фиг.4.129 Изменение на огъващият момент по височина на рамката

Фиг.4.130 Преместване при комбинирана рамка

Фиг.4.131 Преместване при стоманобетонна рамка
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Фиг.4.132 Преместване при стоманена рамка
При комбинираната рамка се реализират значително по-малки
премествания, в сравнение със стоманената и стоманобетонната рамка.
Чрез зависимостите на преместването по време на земетръсното
въздействие, се характеризира поведението на отделните типове рамки. За
комбинираните и стоманените рамки е характер, че
максималните
премествания настъпват почти по едно и също време, докато при
стоманобетонната рамка с известно закъснение. При комбинираните рамки
след максималните амплитуди на преместванията започва процес на
„затихване”, а при стоманените рамки следва период, през който има
период на повторение на амплитудите на преместванията в определен
интервал от време. Стоманобетонните рамки показват едно доста различно
поведение. След първият пик и последващо „затихване”, след определен
период от време се явява нов пик на преместванията, който е с почти с
максимална стойност. Това потвърждава необходимостта, при циклично
натоварване строителните конструкции да се изследват за сравнително
„дълъг” период от време.

Фиг.4.133 Сумарна хоризонтална сила в основите – време при
комбинирана рамка
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Фиг.4.134 Сумарна хоризонтална сила в основите – време за
стоманобетонна рамка

Фиг.4.135 Сумарна хоризонтална сила в основите – време за стоманена
рамка

Фиг.4.136 Сумарна хоризонтална сила в основите -преместване за
комбинирана рамка
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Фиг.4.137 Сумарна хоризонтална сила в основите -премемстване при
стоманобетонна рамка

Фиг.4.138 Сумарна хоризонтална сила в основите -преместване при
стоманена рамка
Извод: По отношение на преместванията определено комбинираните
конструкции с вбетониран профил имат ясно изразено преимущество,
което с увеличаването на етажността би се увеличило, като за конкретната
рамка разликата в преместванията е в границите на около 30%. По
отношение на огъващите моменти, които се рализират в основите нещата
не стоят по същията начин, където най-малки моменти се реализират при
стоманобетонната рамка.
При комбинираните строителни конструкци преместванията
предизивикани от хоризонтални въздействия започват значително по-рано
да „затихват” (фиг.4.130)
При комбинираните конструкции броят на циклите в графиките на
усилията във времето се оказва значителен, което показва, че има
основание да се изследва и поведението на комбинираните конструкции
при циклично натоварване. Чрез хистерезисната зависисмост между
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срязваща сила в основите и преместването при върха, се добива представа
за възможното дуктилното поведение на строителните конструкции. В
общи линии и при трите типа рамкови конструкции вида на хистерезисната
зависисмост е сравнително идентична по отношение на разтварянето на
„примката”. Не така стоят нещата по отношение на дължината и ,където
разликите вече са съществени. Докато при стоманобетонната и
комбинираната рамкова конструкции тя запазва своят вид, то при
стоманената рамка разликите са съществени (фиг4.138), развитието на
хистерезисната примка е в доста по-голям диапазон, което определя и че
този тип рамкови конструкции притежават по-висока дуктилност в
сравнение със стоманобетонната и комбинираната рамкова конструкция.
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Научни и научно приложни приноси на дисертационният труд
1.Предложена е методика за определяне на носимопососбността на
напречните сечения с отчитане на циклично натоварване
2. Построяване на интерактивни диаграми при циклично натоварване
3.Направена е съпоставка за влиянието на типа на напречното сечение
върху коефициента на дуктилност.
4. Направено е сравнение на поведението на рамкови конструкции при
сеизмично въздействие в зависимост от типа на напречното сечение
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