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ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО И 

ПРИЛАГАНЕТО МУ КЪМ ЕДРОПАНЕЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

Необходимостта от експериментални изследвания на конструкции възниква в случаи, когато 
е необходимо да се получат резултати, доказващи, уточняващи или оборващи дадени научни 
хипотези, теоретични постановки, изчислителни методи или модели.  

Дейностите, свързани с експерименталните изследвания граничат с различни научни 
области (механика, информатика, електроника, технологии) и се извършват в изследователски 
центрове, притежаващи специализирана инфраструктура и различни натоварващи, 
измервателни и регистриращи системи.  

Изследванията са свързани със значителни материални и нематериални разходи, като в 
болшинството от случаите спомагат за създаване на високотехнологичен научен продукт или 
решават конкретни задачи от строителната практика, някои от които са:  

• доказване на носимоспособност и годност за експлоатация на отговорни съоръжения; 

• дълготрайни наблюдения на конструкции и съоръжения, важни за националната 
инфраструктура; 

• установяване на причините за повреди или аварии на строителни конструкции и др.  



       

1. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЯКОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

    НА КОНСТРУКЦИИТЕ 

 
• ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ СТАТИЧНИ НАТОВАРВАНИЯ И 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

   – определят се различни параметри, представляващи интерес и характеризиращи 

поведението на елементи, възли и цели конструкции, подложени на предварително 

дефинирани въздействия; 

   – провеждат се в лабораторни условия (на мащабни модели на конструкции или на 

отделни елементи и възли в реален размер) или на реални конструкции в експлоатационни 

условия (in situ);  

   – параметрите, които се измерват, регистрират или определят най-често са общи, 

локални и относителни деформации, напрежения, разрезни усилия, премествания, 

завъртания, сили, налягания и др.; 

   – за целта се използват първични преобразуватели (датчици) за измерване на различни 

физични величини, включвани към компютъризирани многоканални измервателни системи; 

По-долу са представени примери от извършени експериментални изследвания на 

конструкции при статични натоварвания, илюстриращи определянето на различни 

параметри. 



       

Експериментално изследване на стоманен мост при статично натоварване (in situ) 



       

Експериментално изследване на стоманен мост при статично натоварване (in situ) 

Измерване на 
премествания и 

завъртания 



Експериментално изследване на комбинирана (стомано-дървена) греда при статично натоварване                                         
(в лабораторни условия) 



Експериментално изследване на комбинирана (стомано-дървена) греда при статично натоварване                                         
(в лабораторни условия) 



Експериментално изследване на комбинирана (стомано-дървена) греда при статично натоварване                                         
(в лабораторни условия) 



Експериментално изследване на комбинирана (стомано-дървена) греда при статично натоварване                                         
(в лабораторни условия) 



Експериментално изследване на комбинирана (стомано-дървена) греда при статично натоварване                                         
(в лабораторни условия) 



• ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ КВАЗИСТАТИЧНИ НАТОВАРВАНИЯ 

   – определят се различни параметри, характеризиращи поведението на елементи, възли и 

конструкции, подложени на циклични монотонни или знакопроменливи натоварвания; 

   – провеждат се изключително в лабораторни условия на мащабни модели или в реален 

размер (ако е възможно);  

   – натоварването се осъществява посредством електро-хидро актуатори с компютърно 

управление, позволяващи контрол на преместване на буталата или контрол на прилаганото 

натоварване;  

   – параметрите, които се измерват, регистрират или определят са същите както при 

статично натоварване - общи, локални и относителни деформации, напрежения, 

премествания, завъртания, сили и др.; 

   – датчиците и измервателните системи са същите, както при статично натоварване; 

   – регистрираната информация е със значително по-голям обем от тази при статични 

натоварвания. При циклично въздействие циклите натоварване-разтоварване могат да са от 

десетки до хиляди и дори милиони (при изследвания на умора на материала); 

По-долу е представен пример от извършено лабораторно експериментално изследване на 

конструкция при квазистатично натоварване. 



Експериментално изследване на изолирани сеизмични свързващи (линк) елементи 
(ССЕ) при квазистатично натоварване 

Експериментална постановка – стенд с подвижна греда, лагерувана в двата си края и 
осигуряваща хоризонтално преместване на горния край на образеца, хидравличен сервоактуатор 
(±50 t, ±200 mm ) с контрол по преместване, изследван ССЕ. 
Протоколът за натоварване отговаря на указанията на FEMA 461 за квазистатичен цикличен тест.  

Изчислителен модел 
(SAP 2000) 



Протокол за натоварване, зависимост натоварване-преместване, клип от теста  

13 



• ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ДИНАМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

   – определят се главно кинематични параметри, които характеризират динамичното 

поведение на конструкциите; 

   – провеждат се както в лабораторни условия (върху модели), така и „in situ” (върху 

реални конструкции);  

   – натоварването (въздействието) се осъществява посредством сервохидравлични 

актуатори с компютърно управление;  

   – параметрите, които се измерват, регистрират или определят са ускорения, скорости, 

премествания, честоти на собствени трептения и съответстващите им форми на реагиране, 

коефициенти на затихване и др.; 

   – датчиците и измервателните системи са различни от тези, използвани при статично 

натоварване. Най-често това са акселерометри, но понякога се използват и велосиметри и 

датчици за преместване, честотомери, силомери и др.; 

   – регистрираната информация е с много голям обем, имайки предвид, че понякога 

дискретизацията на сигналите достига 1000 samples/s за всеки канал (например при ударно 

въздействие); 

По-долу са представени примери от извършени лабораторно експериментално изследване 

върху виброплатформа на съоръжение за енергетиката, както и динамично изследване „in 

situ”. 



Тест за доказване на сеизмична устойчивост на стъпален регулатор за АЕЦ  
(въздействие чрез вибрационна платформа) 

15 



Тест за доказване на сеизмична устойчивост на стъпален регулатор за АЕЦ  
(въздействие чрез вибрационна платформа) 

Въздействие с акселерограма  Хармонично въздействие 

Определяне на коефициента на 
затихване от декремента на 

затихване 



Динамично въздействие върху реална конструкция (in situ), 
изследване на една от трибуните на зала АРЕНА АРМЕЕЦ, София 

17 

Разположение 
на системата за 
динамично 
въздействие 

Разположение на 
акселерометрите 



Динамично въздействие върху реална конструкция (in situ), 
изследване на една от трибуните на зала АРЕНА АРМЕЕЦ, София 

18 



Динамично въздействие върху реална конструкция (in situ), 
изследване на една от трибуните на зала АРЕНА АРМЕЕЦ, София 

19 



       

2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ЕДРОПАНЕЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

 
•СЕИЗМИЧНА ОСИГУРЕНОСТ НА ЕДРОПАНЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ.  

 МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ 

    – Заглавието е заимствано от една монография на колегите Атанас Николов и Радослав 
Орлинов, в която има синтезирана информация и направен анализ на проблемите при 
едропанелните сгради в България при сеизмични въздействия;  
 
 
 
 
 
 
  
 
     

 

    – колегите са били част от колектив от УАСГ, който е извършил обследване на сгради в               
гр. Перник след тамошното земетресение през 2012 г.; 

    – в резултат на огледите една от констатациите им е: „едни от масовите повреди са 
пукнатините между отделните панелни елементи”; 



Пукнатини между фасадните панели.  

Въпреки че те не са носещи, 
наблюдаваните пукнатини са показател за 
развитие на значителни деформации – 
конструкцията е преминала в еласто-
пластична работа. 

Диагонални пукнатини в щурца.  

В зелено е показан сниманият панел, който е 
по надлъжно направление на конструкцията. 
В композицията на едропанелните сгради 
този панел се приема за носещ за 
вертикални и хоризонтални въздействия, но 
в него има проектиран отвор за врата 



                                  Диагонални пукнатини в носещ стенен панел.  

Формират се когато се превиши опънната якост на бетона по опънен диагонал. Тогава активно 
започва да работи хоризонталната армировка в стенния панел. Приема се, че носещата 
способност по опънен диагонал на една стена е равна на сумата от носещите способности на 
хоризонталната армировка в нея. Когато външното въздействие превиши тази стойност, стената 
се срязва по образувалите се диагонални пукнатини. 



В публикация от списание „Строителство“ от проф. Игнатиев са показани наблюдаваните 
повреди в едропанелни сгради при огледи след двете големи земетресения през 1977 г. и               
1987 г. Повредите са систематизирани по следния начин: 

   - Образуване на пукнатини в хоризонталните и вертикалните фуги между панелите и 
замонолитващия бетон, като пукнатините в хоризонталните фуги са с по-големи размери и често 
се разпростират по цялата дължина на фугата; 

   - При стенни панели се появяват хоризонтални и диагонални пукнатини, които са най-
изразени около отворите. 



 - С  известна степен на приближение може да се каже, че около 1.5 милиона души в България 
живеят в едропанелни сгради; 

 - Едропанелните номенклатури се различават по етажност и година на строителство; 

 - Една от най-разпространените разновидности за град София е БС-69-Сф. Построени са около 
3500 секции; 

 - Данните за едропанелните номенклатури в таблицата по-долу са взаимствани от проучване на 
инж. Стратев. 

 - Очевидно проблемите с едропанелните сгради в България не са за подценяване и една 
програма за конструктивно саниране на тези жилища е наложителна; 

 - Необходима е обаче и програма (със значително финансиране) за експериментални 
изследвания на този клас конструкции. 



   През 2014 г. от ЦНИП при УАСГ бе финансирана научноизследователска тема 
„Експериментално изследване на поведението на едропанелни съединения“, 
реализирана от екип в състав: доц. Атанас Николов, ас. Радослав Орлинов и ас. Огнян Ганчев. 

 

Изпитани бяха 15 образеца (модели в мащаб 1:2) на панелни съединения от номенклатура  
БС-69-Сф, които могат да се систематизират по следния начин:  

•6 броя образци на хоризонтални едропанелни съединения, изпитвани на срязване с 
преминаваща армировка 4 пръта N8 от стомана В420, подложени на нормална сила, варираща                         
от 0 до 8.5 t; 

•3 броя образци на хоризонтални едропанелни съединения, изпитвани на опън с преминаваща 
армировка 4 пръта N8 от стомана В420 и без нормална сила; 

•6 броя образци на вертикални едропанелни съединения, изпитвани на срязване с 
преминаваща армировка 2 пръта N8 от стомана В420 и без нормална сила. 

 

Така подбраните образци напълно описват съединенията между носещите стенни панели по 
вид и начин на работа. 

 

По-долу са представени материали от извършените експериментални изследвания на модели 
на едропанелни съединения. 



Снимков материал от проведените изследвания. 



Видео материали от проведените изследвания  

(съединение изпитвано на опън без нормална сила). 



Видео материали от проведените изследвания  

(съединение изпитвано на срязване с приложена нормална сила). 



Видео материали от проведените изследвания  

(съединение изпитвано на срязване без нормална сила). 



Резултатите от тези изследвания не са достатъчни за едно крайно решение, но са основа за 
сериозен разговор по темата: 

“Мит или реалност е сеизмичната осигуреност на едропанелните конструкции“ 

с всички заинтересовани - държавни органи, професионални организации и сдружения. 
 
 
Авторите на споменатата монография изказват съмнение, че едропанелните сгради са 
сеизмично осигурени, поради ниската носимоспособност на панелите за поемане на  
срязващи сили от земетресения. 
 
 
Необходимо е да се отчете спецификата на номенклатурите на едропанелните сгради в 
България и да продължат лабораторни и “in situ” изследвания на този клас конструкции. 
 
 

 
 

Възможности в тази област има достатъчно, например: 
 
 



“Призрачният” квартал „Димум“ в гр. Белене 
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