
 
Международна научна конференция  
“Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 12 – 14 септември 2008 г., Варна 

International Conference 
on Civil Engineering Design and Construction, 12 – 14 September 2008, Varna, Bulgaria 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНОСТТА 
НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ 

ПРИ ВИСОКОЦИКЛИЧНА УМОРА 

Пламена М. Балева – Йосифова 1, Василий М. Сафронов 2 

 

Резюме 

В доклада се разглежда спецификата на експериментално изследване за определяне 
дълготрайността на стоманобетонни конструктивни елементи подложени на динамични 
натоварвания. Представена е експерименталната постановка за изследване на напрегнатото и 
деформирано състояние на гредови елементи от обикновен стоманобетон подложени на 
циклични въздействия. Разглеждат се възможностите за оптимизиране на опитното 
изпитване, чрез съкращаване на продължителността му. 

 

 

EXPERIMENTAL MODELS FOR ASSESSMENT THE FATIGUE LIFE 
OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES WITH 

HIGH CYCLIC FATIGUE 

Plamena Mitkova Baleva – Yosifova 1 ,Vasilii M. Safronov 2 

 

Abstract 

In this paper the authors present the specificity of the experimental research which defines the 
durability of reinforced concrete elements under dynamic loads. An experiment for studying the 
stressed and deformed state of concrete beam elements under cyclic loads is made. The 
opportunities for optimizing the test are examined by reducing the time. 
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1. Въведение 
На този етап в България изпълнението на експериментални изследвания за 

високоциклична умора е много ограничено, поради голямата им продължителност, 
трудоемкост и стойност, а също така и необходимостта от специална апаратура за 
извършване на натоварването и за измерване на необходимите величини. Разбира се 
поведението на конструктивните материали е изследвано, но що се отнася до изпитване на 
умора на конструктивни елементи, а също така и на съвместната работа на материалите в 
стоманобетона, такива почти не са правени. У нас е правено експериментално изследване на 
работата при циклично натоварване на усилени стоманобетонни плочи, като част от 
дисертационен труд [3]. 

В този доклад е представена експериментална постановка за определяне на 
дълготрайността на гредови елементи от обикновен стоманобетон. 

2. Цели на изпитването на умора на стоманобетонни конструктивни елементи 
При експерименталните изследвания на високоциклична умора могат да се поставят 

много и различни цели. Най-често изпитванията са за определяне на характеристиките на 
съпротивлението срещу разрушение при умора на материалите, но могат да бъдат поставени 
и по-специфични задачи, като определяне на ресурса или дълготрайността на конкретен 
стоманобетонов елемент. 

При оразмеряването на гредите на типови мостови гредоскари [12] от обикновен 
стоманобетон тип проста греда с дължина L=20m по [5] и [8] е меродавна проверката на 
умора при наличие на заварени съединения по носещата армировка. Фактът, че в България 
наличието на челни електросъпротивителни заварки е обичайно, обуславя актуалността на 
проблема и необходимостта от определяне на ресурса на умора на този тип конструктивни 
елементи. 

Проверката на умора за натиснатият бетон на същите гредоскари е удовлетворена по 
дефинициите на [5] и не е по тези на [8] и [9]. Цитираният DIN и проекта за български норми 
са хармонизирани със системата EUROCODE, но проверките на умора за натиснатият бетон 
по тези нормативни документи имат известни разлики. В [5], що се отнася до пътни мостови 
съоръжения, е възприета само една опростена проверка ограничаваща максималните 
напрежения до 0,6fck при не често повтаряща се комбинация на въздействията, докато в 
другите два документа е предвидена значително по строга опростена проверка с 
максималните и минимални напрежения и възможност за по-детайлна проверка с 
еквивалентен на разрушението постоянен диапазон на напреженията. В [5] тези две проверки 
са дадени само за железопътни мостове. При експерименталното изследване може да се 
установи има ли наличие на някакво разрушение в натисковата зона на бетона. 

Конкретните цели, които си поставя представеното експериментално изследване са: 
– изследване на поведението при умора на носещата опънна армировка с отчитане на 

съдействието на бетона между пукнатините; 
– влияние на наличието на заварени пръти за ресурса на умора; 
– изследване на умората на бетона в натисковата зона; 
– влияние на умората на сцеплението между армировъчната стомана и бетона за 

поведението на конструктивните елементи. 
3. Експериментална постановка за определяне на дълготрайността при умора на 

гредови елементи от обикновен стоманобетон 
Ще бъде направен сравнителен анализ на дълготрайността при умора на осем броя 

стоманобетонни гредови елементи от обикновен стоманобетон с или без наличие на челни 
електросъпротивителни заварени съединения. 

3.1. Пробни тела използвани за експерименталното изследване. 
Гредовите елементи са изпълнени, като мащаб на цитираните по-горе типови 

стоманобетонни мостови греди. Водещ при моделирането е мащабът на напрежението в 
надлъжната носеща армировка, който е приет – 1=σM . Във връзка с това са определени 
такива размери на напречното сечение на гредовите елементи, че напреженията в най-
натиснатият ръб да са приблизително равни на напреженията в горен ръб греда на 
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действителните двуетапно изпълнявани гредоскари. 
Опитните образци са правоъгълни с размери на напречното сечение 15/25 cm и 

дължина 300 cm. Разделени са в три серии: 
Серия А – базова серия: Два броя образци без наличие на заварени съединения. 

 
Серия В: Три броя образци надлъжната армировка на които е 100 % заварена в средата 

на гредата. 

 
Серия С: Три броя образци надлъжната армировка на които е 100 % заварена в две 

сечения намиращи се приблизително в четвъртинките на гредите. 
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С оглед получаване на максимално близка до действителната изпитвателна схема е 
прието подпирането да се осъществява върху металогумени лагери. 

3.2. Изпитвателни натоварвания. 
Като основен параметър за изчисленията се приема диапазонът на напреженията за 

достигане на уморна якост. Това приемане е възприето в [5], който е базов нормативен 
документ за изследването. Минималните и максимални напрежения в надлъжната носеща 
армировка са определени за действителна типова мостова гредоскара натоварена според 
дефинициите на [4] и [7] с товарен модел за умора LM3. Натоварването се осъществява 
посредством хидравлична 10t преса създаваща циклично променливо натоварване изменящо 
се по синусуидален закон. 

 

    

Гредовите елементи се натоварват с концентрирана сила в средата им. За оптимизиране 
на работата не е възможно използване на ускорените методи за изпитване тъй като 
съществуват все още много неясноти в 
съвместната работа на армировъчната стомана и 
бетона под действие на циклично променливо 
натоварване, които трябва да бъдат изследвани. 
Натоварването ще се извърши с 2x106 цикъла, 
както е предписано в [6] за експериментални 
изследвания. За ускоряване на процеса се 
предвижда да бъдат изпитвани по две греди 
едновременно (фиг.5), като натоварването се 
осъществява посредством разпределяща греда 
(фиг.7). 
 

 

 

 

 

фиг.6  Месдоза               фиг.7 Разпределяща           фиг.8 Общ вид на експерименталната  
 греда                                                постановка 

3.2. Измервани величини и местоположение на измервателните уреди. 

За целите, които си поставя експерименталното изследване е необходимо измерване на 
следните величини: 

3.2.1. Големина на натоварващата сила. Контролът й ще се осъществява посредством 5t 
месдоза монтирана непосредствено под буталото на хидравличният цилиндър (фиг.6). 

3.2.2. Общи деформации на гредовите елементи. Измерват се, чрез 2х3бр. индуктивни 
деформоприемници с обхват ±25mm и точност – 0,001mm монтирани в средата на гредовите 
елементи и при опорите им (фиг.9) и (фиг.10). 



 
 
 

 

 

 

 
фиг.10 Индуктивен деформоприемнк 

3.2.3. Напрежения в носещите надлъжни армировъчни пръти. Измерват се косвено 
посредством електросъпротивителни деформоприемници с база 10mm монтирани и 
защитени срещу влага по характерни сечения на армировката (фиг.11) и (фиг.12). За контрол 
се предвижда дублиращо измерване на нивото на армировъчните пръти с механичен 
деформоприемник (компаратор) с база 500 mm. 

 
 

                                               

 

                                                    

 

 

фиг.12 Електросъпротивителни деформоприемници           фиг.13 Армировъчен скелет 

3.2.4. Напрежения в натисковата зона на бетона. Измерват се, чрез сдвоени 
електросъпротивителни деформоприемници със 
сумарна база 40mm разположени по височина на 
сечението и по горната повърхност на опитните 
тела (фиг.14) и (фиг.15). 

 
фиг.14 Сдвоен електросъпротивителен   фиг.15 Общ вид на деформоприемниците по 

деформоприемник     натисковата зона 

3.3. Начин на снемане на отчети и обработване на резултатите. 
Всичките отчети, с изключение на тези от компаратора, ще бъдат снемани 

автоматизирано. Данните от измерването се получават и запаметяват в цифров вид от 
наличната тензометрична апаратура UPM 100 и Spider8 на фирмата HOTTINGER BALDWIN 
MESSTECHNIK (фиг.16). Измерванията от индуктивните деформоприемници и от месдозата 
ще стават в динамичен режим чрез Spider 8, а тези от електросъпротивителните 
деформоприемници по армировъчната стомана и по бетона се извършват квазистатично с 
UPM 100. 
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фиг.16 Тензометрична апаратура 

Обработката на резултатите също става 
автоматизирано с помощта на специализиран 
програмен продукт Catman Professional. 

 
3.4. Предварителни изчисления. 
Извършени са предварителни изчисления за 

умора на гредовите елементи. Те са извършени на 
база на линейната хипотеза за акумулация на дефекти на Palmgren и Miner [13]. При 
изчислението са използвани дефинираните в [5], [8] и [9] Вьолерови криви за поведението на 
армировъчната стомана и на бетона. 

4. Заключение 
Експерименталното изследване на стоманобетонни конструктивни елементи на умора е 

необходимо с оглед хармонизирането на Българската нормативна база със системата 
EUROCODE. Конкретно се цели с експерименталното изследване да се отговори на следните 
въпроси: 

– доколко поведението на гредови елементи серия С ще бъде по-добро от това на 
елементи серия В. Може ли да се допуснат заварени съединения до определен 
процент с по-облекчена проверка на умора; 

– ще се получи ли разрушение на натисковата зона на бетона в следствие умора. 
Необходимо ли е въвеждането на по-строгата проверка за натиснатият бетон и при 
пътните мостове; 

– какъв ще бъде механизмът на преразпределение на усилията в надлъжната носеща 
армировка след умора на някой от армировъчните пръти и какъв остатъчен ресурс 
ще има конструктивният елемент; 

– ще оказва ли влияние умората на сцеплението върху провисването на гредите. 
За статистическа оценка на резултатите е необходимо изпитване на много по-голям 

брой пробни тела. Затова представеният експеримент може да даде само насоки към по-
мащабна експериментална дейност, при която може да бъде използван и ускореният метод на 
Локати. 
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ОЦЕНКА НА КОЕФИЦИЕНТА НА ИЗКЪЛЧВАТЕЛНАТА 
ДЪЛЖИНА НА КОЛОНИ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА 
СЪСЕЙСТВИЕТО НА ЕТАЖНИТЕ ПЛОЧИ 

Здравко Бонев 1, Дилян Благов 2 

 

Резюме 

В статията се показва как може лесно да се обобщи съществуващия метода на 
номограмите като се отчете приноса на етажните плочи в коравината на гредите. Така се 
стига до модифицирани стойност на отношенията между коравините на колони и греди. След 
отчитане на съдействието на плочите коравината на гредите се увеличава и коефициентът на 
изкълчвателната дължина се намалява. Това намаление е най-съществено при неукрепени 
рамки и е по-малко съществено при укрепени. Резултатите за К-фактора са графично 
илюстрирани. 

 

 

EFFECTIVE COLUMN LENGTH FACTOR EVALUATION 
INCLUDING THE INFLUENCE OF FLOOR SLABS 

Z. Bonev 1, D. Blagov 2 

 

Abstract 

The paper deals with application of alignment chart method to structures where the stiffness 
contribution of floor slabs is accounted for in the beams. The existing method is easy extended by 
modifying column/beam stiffness ratio after inclusion of slab into the beam moment of inertia. 
Beam stiffness is increased and this results in reduction of K-factor. This reduction is much 
essential in unbraced frames and less essential in braced frames. The evidence of this tendency is 
graphically illustrated. 
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1. INTRODUCTION 
 
Determination of the effective column length factor (K-factor) is required for R/C plane 

frames being consistent of beams and columns. Calculation of buckling loads and corresponding 
buckling lengths of the columns are carried out using second order theory combined with buckling 
analysis of entire frame. For practical purposes calculation of the K-factor could be performed using 
“alignment chart method”, see Ref. [7] and [2]. The major advantage of this approach is found in 
simplicity and convenience for fast calculations. This method is approximate because of the 
assumption that the stability of a selected column is influenced only by the surrounding and 
adjacent elements that are connected with the nodes of the column, see Figure 1. Firstly the method 
was applied to frames regular in horizontal direction and in elevation [7]. Further applications 
showed that irregularity in both directions does not limit the application [2]. Accuracy of the 
method is found to be satisfactory even for very irregular frames and the error associated with the 
K-factor is less than 5 percent.  

 
Because of the simple procedure related to the K-factor determination this method could be 

implemented in Eurocodes 2 [6]. The aforementioned alignment chart method has already been 
involved in Eurocode 3. Successive applications even to frames with semi-rigid beam-to-column 
connections are demonstrated in Ref. [1] and [9]. Applicability of the method to reinforced concrete 
frames could be found in Ref. [3], [4], [5] and [8]. Reinforced concrete frames are characterized by 
small slenderness of the columns within the limits of one story. Considering the concept “strong 
columns – weak beams” applied for the purposes of seismic resistant design it is expected that sway 
modes of buckling will be more sensitive to possible increase of the beam stiffness. The question of 
how large is the contribution of the slab is still open to debate. 

 
The main purpose of the paper is to provide an estimate for influence of the effective slab 

width for T-beam action on the K-factor of the columns. Contribution of the slab is evaluated by 
implementation of the coefficient α being calculated as ratio α between moments of inertia of two 
types of cross sections of the beams: once with including the slab width and once without inclusion 
of the slab width. The ratio α ranges between 1 and 4 and the value 1 is associated with the case 
when the slab with is not accounted for. The K-factor is studied in terms of α - parameter. It is 
shown that considering the K-factor braced frames are influenced only for large α (large width of 
the slab strip). For relatively small values of α the contribution of the slab is not significant. For 
unbraced frames the influence of the slab is significantly greater and the results for the K-factor are 
much sensitive to the α - parameter. The inclusion of the effective width of the slab strip in 
calculations may decrease the K-factor of the column more than two times. These results are 
illustrated graphically by plots K-factor versus the beam-to-column stiffness ratio. A family of lines 
for different α demonstrate the influence of the slab on the K-factor. Numerical results are derived 
basing on alignment chart method. Applicability of the results is obvious. Influence of the slab 
could very easily be evaluated for practical purposes. The results obtained can be extended to 
composite structures (steel columns and beams combined with reinforced slab). 

 
2. BACKGROUND THEORY 

The initial step of the method is to define the entire frame and vertical loads that are related to 
buckling of the columns. The general view of the frame is shown in Figure 1.   

 
The following assumptions are accepted in the analysis carried out bellow: 
1. Excentricity is not accounted for in calculations of the moment of inertia of the beam 

when the contribution of the slab is added to the moment of inertia of the beam; 
 
2. Subassemblages for braced and unbraced frames are subjected to imposed  deformations 

according to the Appendix.  
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3. Second order theory for buckling is applied. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Frames regular in horizontal direction and in elevation – subassemblage definition 
for braced and unbraced frames. 

 

                                

 
case a)           case b) 

Figure 2  Subassemblage for the middle column a) without taking into account the contribution of 
the slab; b) with taking into account the contribution of the slab including the effective width of the 

slab for T-beam action. 
 

Following [2] and [7] we introduce column-to-beam ratio, calculated for each of the both ends 
A and B of the column, see the Appendix. Summation is carried out over all columns (subscript ‘c’) 
or over all beams (subscript ‘b’) that are entering in joints A and B of the column. 



 

- 130 - 

∑

∑

















=

A b

A c
A

L
EI
L
EI

G   , 
∑

∑

















=

B b

B c
B

L
EI
L
EI

G       (1) 

 
In this study we introduce the ‘modified’ beam stiffness calculated according to the expression 
 

b b

EI EI
L L

*

α   =   
   

           (2) 

 
where α is a parameter taking into account the increase of the beam stiffness due to the 

inclusion of the slab width in calculation of the beam moment of inertia. Note that according to the 
above relationship the coefficient α will be greater than 1. The value α = 1 corresponds to the case 
a), see Figure 2, where the contribution of the slab is not accounted for in calculations. The greatest 
value of α - parameter is considered to be 4. Thus the parameter α greater than unity indicates that 
the strip width is included in calculations, see case b) in Figure 2. 

 
Now it is easy to express the ‘modified’ column-to-beam ratio for joints A and B denoted by 

 and  correspondingly. These quantities could be expressed in terms of GAG*
BG*

A and GB using the 
modification factors αA and αB for both column nodes: 
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Stability equation for braced frames is derived assuming imposed displacements pattern 
shown in the Appendix. This equation is derived in References [2] and [7]. In this study the 
quantities GA and GB are replaced by the modified quantities  and G  containing the increased 
stiffness of the beams as a result of the slab inclusion. Thus the stability equation is written in the 
form:  

AG*
B
*

 

2* * * *
A B A B

2tg
G G G G K 2K1

4 K 2 tg
K K

 π  π   
    π +      + − + −  π π      
        

1 0=     (4) 

For unbraced frames stability equation is derived in References [2] and [7]. In the present 
study the values of GA and GB are replaced by the modified values G  and  accounting for the 
increased stiffness of the beams due to the slab. Thus the stability equation looks like that: 

A
*

BG*

 

( )

2
* *
A B

* *
A B

G G 36
K K 0

6 G G tg
K

π π   −   
   −

π +
 
 

=         (5) 

Both equations (4) and (5) should be solved for the ratio (π/K) defined by 
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min K
π

ν = ,         (6) 

 
where the K-factor represents the maximum value of K, related to the lowest value of the 

stability parameter νmin . Thus the K-factor is 
 

min

K π
=
ν

         (7) 

 
 
3. PARAMETRIC STUDY AND NUMERICAL RESULTS 
 
In this section a parametric study has been carried out taking into account the stiffening of the 

beams by Equations (3). The values of the K-factor are calculated using numerical procedure for 
determination of the lowest roots of equations (4) and (5). To verify the calculations it is possible to 
use for the same purpose alignment charts presented in the Appendix. For the sake of simplicity it is 
assumed that GA=GB=G, = =  and αAG*

BG* G*
A = αB = α, see Equations (2) and (3). It is clear that 

larger values for parameter α are expected for larger width of the slab effective strip, see case b), 
Figure 2. The K-factor is then studied as a function of the ratio G, see Equations (1) and (3). 
Different families of lines are obtained for selected values of the parameter α. Each α-curve is 
corresponding to a specified width of the strip included in calculations of the moment of inertia for 
beams. It is assumed that G varies within the range of 0-20 and the parameter α ranges between 1 
and 4.  

 
Numerical results are represented in Figure 3 for braced frames and in Figure 4 for unbraced 

frames. Let us consider first braced frames, see Figure 3. It is seen from the plots that the influence 
of the effective width of the slab to ensure T-beam action is relatively small for strong columns and 
weak beams (large ). For strong beams (small G ) the contribution of the slab seems to be 
greater. As a rule, inclusion of the slab in calculations leads to stiffening of the beams and the 
effective column length factor (K-factor) is increased as a result of that. Shaded area in the plots 
indicates the contribution of the slab when the slab is included in calculations. 

G* *

 
For unbraced frames the results for the K-factor are different. It is seen that the smallest 

contribution of the slab is observed when the columns are ‘weak’ (small ). However it could be 
generalized that the results for the K-factor are significantly influenced by the stiffening of the 
beams due to the slab strip. Figure 4 illustrates that K-factor, related to unbraced frames is much 
sensitive to the beam stiffening. In general, the K-factor in the ‘stiffened’ structure is smaller than 
the K-factor in structure where the slab is not included in calculations. When the width of the strip 
is becoming larger (α is close to 4) the contribution of the slab is very properly expressed. In this 
case the K-factor can be reduced more than two times by inclusion of the slab in calculations. The 
most significant contribution of the slab is observed when the columns are ‘weak’ (small ). In 
order to emphasize the difference between both solutions ‘without slab’ and ‘with slab’ the area 
between their curves is shaded. 

G*

G*
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Figure 3 Braced frames: Influence of the slab on the effective column length factor K 
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Figure 4 Unbraced frames: Influence of the slab on the effective column length factor K 



 

4. CONCLUSIONS 
 
Basing on the results obtained in the previous paragraph the following items could be 

summarized: 
 
1. As a general rule the inclusion of the slab in calculations leads to smaller values for the K-

factor. It means that if the slab is omitted in calculations ‘the error’ will be on the side of safety. The 
inclusion of the slab is favorable for stability. This conclusion is valid for both braced and unbraced 
frames. 

 
2. The influence of the slab in braced frames is greater for weak columns and strong beams. 

For ‘’strong columns and weak beams’ the inclusion of the slab in calculations does not influence 
the K-factor significantly. 

 
3. For unbraced frames the K-factor is significantly influenced by the slab. The K-factor is 

reduced depending on the slab width. The reduction of K is significantly greater for unbraced 
frames compared to braced frames. 
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APPENDIX  A 

 
SUBASSEMBLAGE SAMPLE DEFORMATIONS RELATED TO BRACED 

AND UNBRACED FRAMES. ALIGNMENT CHARTS FOR THE K-FACTOR 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕЙСТВАЩА 
ШИРОЧИНА НА НАТИСКОВАТА ЗОНА И НОСЕЩА СПОСОБНОСТ 
НА КОМБИНИРАНИ СТОМАНО-СТОМАНОБЕТОННИ ГРЕДИ С 
НАТИСКОВ ПОЯС ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С КУХИНИ 

Борислав Т. Даалов 1 

 

Резюме 

Изготвени са два броя комбинирани греди със сечение състоящо се от стоманен 
валцуван двойно-Т  профил, върху който стъпват спирол панели. Панелите са обединени с 
профила посредством болтови  дюбели заварени за горният му пояс и навлизащи в 
замонолитващият бетон, запълващ на определена дълбочина отворите на панелите. Гредите 
са натоварени на стъпки до разрушаване. От експеримента са определени носещите 
способности на гредите в еластичен и пластичен стадии на работа. Те са сравнени с 
теоретичните им носещи способности. 

 

 

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE LOAD BEARING 
CAPACITY OF COMBINED REINFORCED CONCRETE GIRDERS 
WITH COMPRESSION ZONE OF PRECAST HOLLOW ELEMENTS 

Borislav T. Daalov 1 

 

Abstract 

Two combined girders were produced with a cross section consisting of steel rolled double-T 
profile, on which are rested spirol panels. The panels are combined with the profile by means of 
bolt dowels welded to its upper flange and penetrating in the monolithic fixing concrete, filling to a 
certain depth the openings in the panels. The girders are incrementally loaded till fracture. The load 
bearing capacity of the girders were determined for elastic and plastic mode of operation. They are 
compared with the theoretic load bearing capacities. 
 

                                                 
1 Б.Даалов, ас. инж., асистент към катедра “Строителни конструкции” при ВСУ “Л. Каравелов”; 
e-mail: bobdaal@abv.bg 
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І. Въведение в експеримента. 

Изготвени са два броя опитни комбинирани греди – Г1 и Г2. Те са натоварени на 
огъване до разрушаване. Натоварването е приложено на стъпки. 

По методиката разгледана в [5] са определени теоретичните съдействащи широчини на 
гредите за горния пояс на  панелите и настилката. Те са сравнени с експерименталните 
такива. 

При изпитването на опитните греди са измерени провисванията в средата на отворите 
им. 

Определена е носещата способност на огъване на гредите и е съставена диаграмата 
огъващ момент-провисване за всяка от тях. 

 

ІI. Опитни греди, статическа схема, напречно сечение и характеристики на 
материалите. 

 
Статическата схема на гредите е проста греда с отвор 6 м. Състоят се от стоманена 

греда, върху която стъпват спирол панели, а върху тях е изпълнена замонолитваща настилка. 
Връзката между спиролите и стоманеното сечение се осъществява чрез два вида дюбели: 

– Хоризонтални – изпълнени от армиран бетон, съединяващи спиролте стъпили от 
двете страни на стоманената геда чрез навлизане в кухините на панелите на 
дължина 50 см; 

– Вертикални – изпълнени от прътова стомана АIII, заварени към горния  
– пояс на стоманената греда, навлизащи в хоризонталните дюбели. 

Напречното сечение на опитните греди е показано на фиг.1. 

176
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дюбели
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вертикални
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5

 

Фиг. 1 

Стоманената греда се състои от профил IPE 360. Напречното сечение на профила е от 
Клас 1 съгласно [3]. Това дава възможност опитните комбинирани греди да работят на 
огъване не само в еластичен но и в пластичен стадий.  В двата края на стоманената греда са 
изпълнени опорни ребра, а сеченията, в които се прилага натоварването са укрепени с 
напречни ребра. Върху горния пояс на гредата са заварени вертикалните дюбели на 
разстояния 13 см един от друг в зоните между опорните и напречните ребра. Профила е 
изпълнен от стомана марка Вст3пс, ребрата – от стомана марка Вст3 кп, а дюбелите са от 
N25, (клас АIII). Стоманената греда е видна от снимка1. 
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Сн.1                                                               Сн.2 

Подовите панели с кухини (ППК) тип ”Спирол”, използвани в състава на опитните 
образци, са изпълнени от предварително напрегнат стоманобетон. Номиналната им 
широчина е 1200 мм, височината им е 250 мм, а дължината – 840 мм. Марката по 
носимоспособност е 4. Изпълнени са от бетон клас В 35. 

Чрез изпитване, извършено със склерометър е определена кубовата якост на бетона 
4.8 kN/см2, а от нея чрез интерполация е получена призмената якост 3.44 kN/см2.  

Армировката на панелите се състои само от надлъжни предварително напрегнати 
седемжилни стоманени снопове с изчислително съпротивление 102.0 kN/см2. 
Контролируемото напрежение на армировката е 104.0 kN/см2. Контролируемата сила за 
напрягане на един сноп е 94.5 kN.  

Напречното сечение на панелите е показано на фиг.2. Размерите са в сантимери. 
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Фиг. 2 

Стъпването на подовите панели върху горния пояс на стоманената греда е на широчина 
4.5 см от ръба на пояса. Монтирането на панелите е показано на снимка 2. 

Армировката на всеки от хоризонталните дюбели се състои от три пръта N10 (стомана 
клас АIII), обединени от триъгълни отворени стремена. Два от прътите са долна армировка, а 
третият – горна. На снимка 3 е показано армирането на хоризонталните дюбели. На същата 
снимка е видна армировката на замонолитващата настилка над панелите, изпълнена от 
заварена мрежа ф6 през 20 см в двете посоки (стомана клас АI). 

                
Сн.3                                                                    Сн.4 
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Хоризонталните дюбели, фугата между челата на панелите и замонолитващата настилка 
върху спиролите са бетонирани едновременно. Използван е бетон клас В 20 с размери на 
добавъчния материал от 5 до 15 мм. Уплътняването на бетона е извършено с иглен вибратор.  

След изпитвания на пробни тела e установена призмената якост на замонолитващия 
бетон при опитните греди : 

- греда Г1 - 2.41 kN/см2; 
- греда Г2 - 2.13 kN/см2. 
На снимка 4 се вижда изглед на панелите и замонолитващата настилка върху тях. В 

цилиндричните кухини на панелите са разположени тапи от стиропор кофриращи 
хоризонталните дюбели. 

ІII. Прилагане на натоварването върху опитните греди. Стъпки на натоварване. 
Статическата схема на опитните греди е проста греда. В монтажно състояние (преди 

полагане на панелите и замонолитващата настилка) стоманената греда е подпряна 
допълнително на две монтажни опори, както е показано на фиг.3. 
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Фиг. 3 

Натоварването Р върху комбинираната опитна греда се прилага чрез траверса в 
сеченията, подпрени с монтажните опори. Натоварването се извършва на стъпки, като 
първата стъпка е товарът от премахване на монтажните опори (т.е. опорните реакции в 
монтажните опори се прилагат, като акции върху комбинираната греда). В първата стъпка е 
включено и теглото на инвентарните средства за натоварване – хидроцилиндър, 
динамометър, траверса, столчета и метални плочи (снимка 5).  
 

 
Сн.5 

Сумарната стойност на товара при първа стъпка е 58.6 kN. Всяка следваща стъпка е 
равна на 63.3 kN. Общия брой стъпки е 16. Натоварването се извършва чрез хидроцилиндър с 
товароподемност 200 тона, стъпващ върху траверсата и подпрян в горният си край в ригела 
на рамка, разположена напречно на комбинираната греда, ставно свързана към силов под. 
Между ригела на рамката и хидроцилиндъра е разположен динамометър за контролиране на 
натоварването. 



 

- 142 - 

ІV. Измервателни средства и разполагането им по опитните греди. 

За измерване на провисването в средното сечение на комбинираните греди са 
използвани 2 индуктивни деформоприемника с ход 100 мм.  Разположени са по двата ръба на 
долния пояс на стоманената греда,  както е видно на снимка 6. 

 

 
Сн.6 

При всяка от опорите на комбинираните греди, под стеблото на стоманеното сечение  е 
разположен по един индуктивен деформоприемник с ход 50 мм. На снимка 6 е показано и 
разполагането на индуктивния деформоприемник при опората. 

С помощта на ”SPIDER 8” бяха обработени данните от индуктивните 
деформоприемници и изчислени провисванията. 

 
V. Теоретични съдействащи широчини за отделните слоеве съставящи 

натисковата зона на опитните комбинирани греди. 
 
За изчисляване носещата способност на огъване на опитните греди е необходимо да се 

знаят теоретичните съдействащи широчини на отделните слоеве, показани на фиг. 4,  на 
които условно е разделена натисковата зона на гредите.  

1050 50замонолитващ
бетон

напречна армировка

стоманена греда

дюбели
тапа от
стиропор

слой 3

слой 2

слой 1

слой 4

панели

настилка
замонолитваща

 
Фиг. 4 

Съгласно методиката разгледана в [5] са определени теоретичните съдействащи 
широчини, при еластична работа, за отделните слоеве при опитните греди:  

- слой 1 – попада в опънната зона; 
- слой 2 –   98,2 см; 
- слой 3 – 149,2 см; 
- слой 4 – 148,2 см. 

VI. Теоретична носеща способност на огъване при опитните комбинирани греди. 

За теоретичните съдействащи широчини и якостните характеристики на материалите от 
греда Г1 е определена носещата способност на огъване за средата на гредата. При работа на 
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сечението в еластичен стадий тя е 574.3 kNм, а при работа в пластичен стадий носещата 
способност на огъване е 779.4 kNм. 

За теоретичните съдействащи широчини и якостните характеристики на материалите от 
греда Г2 е определена носещата способност на огъване за средата на гредата. При работа на 
сечението в еластичен стадий тя е 572.8 kNм, а при работа в пластичен стадий носещата 
способност на огъване е 774.3 kNм. 

VII. Експериментална носеща способност на огъване при опитните комбинирани 
греди. 

На фиг. 5 е показана диаграмата огъващ момент-провисване при греда Г1. 

          
Фиг. 5                                                                     Фиг. 6 

От диаграмата е видно, че греда Г1 работи еластично до огъващ момент 661.9 kNм. 
При пластична работа на гредата максималния огъващ момент понесен от нея е 

1110.61 kNм, при провисване 46,3 мм. 
На фиг. 6 е показана диаграмата огъващ момент-провисване при греда Г2. 
От диаграмата е видно, че греда Г2 работи еластично до огъващ момент 670.9 kNм. 
При пластична работа на гредата максималния огъващ момент понесен от нея е 

1136.9 kNм, при провисване 47,1 мм. 
 
VIII. Сравнение на теоретична с експерименталната носеща способност на 

огъване при опитните комбинирани греди. 
 
От сравнението на теоретичните с експерименталните резултати  е видно, че при работа 

на гредите в еластичен стадий, експерименталната носеща способност е с 15 % по-голяма от 
теоретичната. В пластичен стадий експерименталната носеща способност е с 42 % по-голяма 
от теоретичната. 
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ПРОДЪНВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ – АНАЛИЗ И 
СРАВНЕНИЕ НА МОДЕЛА В EUROCODE 2 И В 
БЪЛГАРСКИТЕ НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

Атанас А. Георгиев 1 

 

Резюме 

В съвременната строителна практика за междуетажни конструкции масово се прилагат 
безгредови стоманобетонни плочи. В тези случаи е съществено възлите между плочите и 
колоните да се осигурят срещу явлението продънване (местно срязване). Българските норми 
предлагат твърде остарял и ограничен модел за носимоспособност на тези възли. В доклада 
се представят анализи и сравнения с изчислителния модел и с конструктивните изисквания в 
Eurocode 2, които са изключително смущаващи. Въз основа на тях беше предложено 
българските норми да бъдат своевременно допълнени в раздела, който обхваща 
изчисляването и конструирането на областите, подложени на продънване. От края на м.юни 
2008 г. измененията на българските норми са факт. 

 

 

PUNCHING OF FLAT RC SLABS – ANALYSIS AND COMPARISON 
OF MODELS IN EUROCODE 2 AND IN BULGARIAN DESIGN CODE 

Atanas A. Georgiev 1 

 
Abstract 

The RC flat slabs are the most applicable floor structures in contemporary practice. In such 
cases it is very important to cover the nodes between the slabs and columns against punching. The 
Bulgarian design code suggests an out-of-date and restricted model for the punching resistance 
calculation. In this paper will be presented analyses and comparisons with the calculation model 
and the structural requirements of Eurocode 2, which are quite disturbing. On this base it was 
suggested that the Bulgarian codes should be duly complemented in the section, which comprises 
the calculation and detailing of the regions of punching. From the end of June 2008 the 
modifications in the Bulgarian codes were implemented.  
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През последните години приложението на безгредови междуетажни и фундаментни 
стоманобетонни плочи във високото строителство у нас е тотално. Практиката изисква и 
масово се прилагат конструктивни решения на възли между плочи и опори (колони и 
шайби), при които явлението продънване не може да се обхване адекватно от остарелия и 
непълен модел в чл.104 на действащите български норми [1]. По тази причина в края на м. 
юни 2008г. беше прието допълнение [2] на нормите в частта, отнасяща се за проверките на 
продънване. Вече се допуска носимоспособността при продънване да се проверява и 
съгласно европейския стандарт БДС EN 1992-1-1 [3], популярен с означението Eurocode 2 
(ЕС2).  В статията се публикуват резултатите от сравненията на модела в стандарта (ЕС2) и в 
нормите (НП), въз основа на които бяха подготвени измененията [2] на НП. Представените 
анализи и сравнения се отнасят за случаите на центрично продънване около вътрешни 
колони с правоъгълно или квадратно напречно сечение. 

1. Центрично продънване 
Разрушаването на връзката колона-плоча е по повърхнина, така че от плочата се отделя 

приблизително конична (пирамидална) част, която остава върху колоната (фиг.1). Формата 
на разрушаване зависи от геометрията на елементите (дебелина на плочата, размери на 
колоната) и от материалите (характеристики на бетона, степен на армиране), но тя остава 
симетрична, ако на колоната се предава само вертикална сила (центрично продънване). 
Носимоспособността и формата на разрушаване на връзката драстично се променят, ако на 
колоните се предават и огъващи моменти (нецентрично продънване). В практиката това са 
обичайните случаи. 

Анализът на идеализирания случай на центрично продънване е основа за развитие на 
приложните модели в различните норми. За разлика от равнинното срязване на 
еднопосочните плочи, областите на продънване на безгредовите плочи около вътрешни 
колони са подложени на двупосочно огъване от главни радиални rm  и тангенциални   
моменти (фиг.1). Така от натисковата зона в плочата, подложена на триосов натиск, се 
оформя скрит (вътрешен) капител с малки размери, но с относително голяма 
носимоспособност на срязване. С увеличаване на натоварването (изчислителната реакция 

) наклонените пукнатини от огъване и от срязване навлизат в натисковата зона и когато я 
пресекат изцяло, настъпва разрушаването (продънването) на плочата.  

tm

EdV

 

Фиг.1. Огъващи моменти в плочата (а) и модел на предаване на вертикално 
натоварване V  на вътрешна колона (б) Rd

За плочи без напречна армировка относителната носимоспособност на срязване, 
изразена чрез вертикални напрежения , е най-голяма в близост до ръба на колоната. С 
отдалечаване от колоната тя намалява приблизително хиперболично, така както се редуцира 
и ефектът от двойното огъване на плочата. Едновременно с това обаче носимоспособността 
на различните затворени сечения се запазва относително постоянна, тъй като се увеличават 
периметрите им. По тази причина продънването може да се провери за различни сечения  

Rdv
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около колоните, ако за всяко от тях се избере адекватна стойност на граничното напрежение 
на срязване . Rdv

,VRd

,VRd

)(НП

100(24

2. Сравнения за плочи без напречна армировка 

В НП за критично е прието сечението с периметър 1 0 4u u d= +

btR

, описано на разстояние 
 от ръбовете на колоната (u  е периметърът на нейното напречно сечение) . За това 

близко до колоната критично сечение граничните срязващите напрежения са приети със 
стойност по-голяма от изчислителната опънна якост на бетона: 

2/d 0

α , където за коефициента 
за условие на работа при обикновен бетон се приема постоянна стойност 2,1=α . 
Носимоспособността при продънване без напречна армировка е  и трябва да се 
провери условието 

)(, НПctVRd

)4/()( 0
2 +=≤ dudRНПV btctEd α .      (1)  

В ЕС2 за критично е прието сечението, описано на от колоната, като се счита, че то е 
достатъчно отдалечено и по неговия периметър 

d2
41 0u u dπ= +  се проявява по-скоро равнинно 

срязване. С обичайните гранични срязващи напрежения за елементи без напречна армировка 
за носещата способност и за проверката за продънване се записва 

)4/()100)(/2001(12,0)2( 0
23/1 πρ ++=≤ dudfdECV cklctEd ,  (2) 

където lρ  е средноквадратичният коефициент на армиране на опънната (горната) зона над 
колоната в двете направления на плочата. 

 

Фиг.2. Критични периметри и носимоспособност при продънване на плочи без напречна 
армировка 

При сравнението на двата модела може да се постави задачата да се определят 
стойностите на α , при които по НП и по ЕС2 се изчислява еднаква носимоспособност при 
продънване на плочите, т.е. когато 

)2(,, ECVV ctRdctRd = .        (3) 

За обичайните случаи h  (т.е. mm250≤ mmd 200≤ ) от (1) и (2) се извежда функцията 

[ ] [ ])4/(/)4/(),0 00
3/1 ++= duRduf btckl πρα ,    (4) 

която за традиционните класове бетони и за приложните стойности на параметрите lρ  
и u е представена графично на фиг.3. d/0
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Фиг.3. Стойности на коефициента α при еднаква по НП и по ЕС2 носимоспособност 
на продънване на плочи без напречна армировка 

Анализът показва, че фиксираната в НП стойност 2,1=α  изобщо не е консервативна. 
Напротив – изчислените коефициенти са със стойности 8,00,1 ÷=α , а изводът е, че в 
българските норми носимоспособността на продънване е надценена средно с 20 до 40% в 
сравнение с ЕС2, особено при по-високите класове бетон. При по-дебели плочи ( ) 
тази разлика нараства. 

200d m> m

3. Сравнения за плочи с напречна армировка от огънати пръти (кобилици) 
Традиция у нас е при по-тежки натоварвания продънването да се поема с кобилици, 

разположени в две направления над колоните. За разлика от ЕС2 в действащите НП липсва 
процедура за изчисляване на огънатите пръти, а в конструктивните изисквания категорично 
се отхвърля възможността за прилагане на кобилици в зоните на продънване на плочите. 
Затова следващите сравнения са проведени за областите извън обхвата на огънатите пръти, 
т.е. отново без напречна армировка. Прието, че клоновете на кобилиците са с ъгъл на 
наклона 450 и по този начин армираната област около колоните и с широчина d  (фиг.4). 

При горните препоставки съгласно НП критична за продънването е пирамидата с малка 
основа, описана на d  около колоната, а критичният (средният) периметър е  
(фиг.4). И в този случай, въпреки че сечението с сравнително отдалечено от колоната, 
граничните срязващи напрежения отново се приемат със стойност 

2 0 12u u d= +

1,2bt btR Rα = . 
В ЕС2 критично е сечението, описано на 1,5d от края на наклонените пръти, което е с 

периметър  u u2 0 5 dπ= +  (фип.4). 

 

Фиг.4. Критични периметри и носимоспособност при продънване извън областта на 
напречната армировка  

За обичайните в практиката случаи 0 / 6 1u d 2= ÷ , което води до приблизително 
постоянно отношение на дължините на критичните периметри . Така 2 2( 2) / ( ) 1,1u EC u НП ≈ 8
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при определяне на коефициента α  от условие (3) отпада параметърът . Това дава 
възможност сравненията да се проведат за произволна дебелина на плочите, ако като 
параметър се включи и абсолютната стойност на полезната височина d, която участва в 
модела за носимоспособност в ЕС2 (вж. фиг.4). При тези предпоставки за стойностите на 
коефициента 

0 /u d

α  се извежда условието 
3 / Rρα = +

mm
l <

α =

1/0,14(1 200 / )(100 )l ck btd f .       (5) 

 

Фиг.5. Стойности на коефициента α при еднаква по НП и по ЕС2 носимоспособност 
на продънване на плочи извън областта на напречната  армировка 

Анализът на графиките от фиг.5 за два класа бетон показва, че в областите извън 
огънатите пръти коефициентът α  е със стойности около 0,6. Това означава, че моделът в 
българските НП предлага почти 2 пъти по-голяма носимоспособност на пръдънване на 
плочите в сравнение с ЕС2. 

4. Обобщени заключения 
4.1. Моделът в действащите български НП за носимоспособност при продънване на 

плочи без напречна армировка е неконсервативен. Това е особено силно изразено в случаите 
на по-дебели плочи ( d ), при по-ниски коефициенни на армиране с надлъжна 
опънна армировка  над опорите ( 1

200>
,0%ρ ) и при по-високите класове на бетона. 

4.2. Като сериозен пропуск в модела от НП тлябва се отбележи  приемането на високи 
стойности на граничните срязващи напрежения в бетона 1, 2 btR  за областите извън 
напречната армировка. Анализите и сравненията със съвременния модел в ЕС2 доказват, че в 
тези случаи адекватни са два пъти по малките стойности 0,6 btR (т.е. 0,6 ), които 
съответстват на обичайното равнинно срязване. 

4.3. С измененията на НП [3] от м.юни 2008г. случаите на продънване на плочи, 
необхванати от модела в българските норми, ще се проектират съгласно ЕС2 [4]. Формално 
обаче това ще обхваща почни всички случаи, тъй като съгласно чл.104 (1) моделът в НП се 
отнася единствено “за продънване от сили, които са равномерно разпределени върху 
ограничена площ”. Това всъщност е дефиницията за идеализираното центрично продънване, 
което рядко се среща, особено в практиката на монолитните стоманобетонни конструкции. 
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Резюме 

Значението на реологичните изследвания за развитието на материалознанието и 
управлението на технологичните процеси в полимерната индустрия, фармацевтичната, 
хранителната промишленост, биомедицинските процеси е доказано от многобройните 
публикации. В настоящата работа се прави опит да се демонстрират методите на реологията 
при изучаването на природни и техногенните въздействия. 
Показано е, че моделирането на процесите, предизвикани от природни и техногенни 
въздействия, с отчитане на реологичните свойства (параметри) на средата може да допринесе 
за повишаване безопасността на съоръженията и хората. 
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Abstract 

The significance of the rheological investigations to progress in material science and the 
control of technological processes in polymer industry, pharmaceutics, food processing industry, 
biomedical processes have been proven by the many publications. In this study we try to 
demonstrate the rheological methods to study the natural and technogenic influences. 
It is shown that the modeling of processes, caused by natural and technogenic influences taking into 
account the rheological properties (parameters) may help to improve the safety of installations and 
peoples. 
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1. Въведение 
В последните три десетилетия изменението на климата вече е оказало значително 

влияние на много физически и биологични системи в целия свят [1]. Наблюдава се 
повишение на честотата и интензивността на екстремните явления – урагани, проливни 
дъждове, разрушителните наводнения, свлачищата и горските пожари, които нанасят 
значителни вреди на сградите, транспортните и промишлени инфраструктури.  

Наблюденията показват [1], че най-уязвимите зони в Европа са Южна Европа и целия 
Средиземноморски басейн. У нас сме свидетели на краткотрайни и значителни по 
интензивност проливни дъждове, които наред с някои неблагоприятни техногенни 
въздействия (нерегламентирано строителство и др.), доведоха до активизирането на 
многобройни свлачища. Свидетели сме на нарушения на инфраструктурата и значителни 
щети на сградния фонд, земеделието и цялостния стопански живот на редица региони в 
страната. Всичко това налага преструктуриране на инвестициите и тяхното адаптиране към 
постоянно променящите се климатични условия. Изследванията например показват [2], че 
липсата на адапционни мерки за преодоляване последствията от промените в климата за 
повишаване на морското ниво с 25,3 cm през 2020 г. ще имат за резултат щети в размер на 
над 4 млрд. евра годишно, а очакваните разходи за 2080 г. ще нараснат до 10 млрд. годишно. 

Свлачищата, каменните потоци и снежните лавини са едни от главните препятствия при 
строителство на промишлени и граждански сгради и съоръжения, пътища и др. 
инфраструктурни обекти, при усвояване на земите и добива на полезни изкопаеми и 
представляват опасност за хората. Защитата от подобни природни бедствия е един от 
проблемите на човечеството. Мероприятията за инженерна защита на териториите и 
обектите не винаги са ефективни и икономически оправдани. 

Наблюденията показват, че бързите катастрофални свлачища всяка година имат за 
резултат много жертви и значителни икономически последици в света и у нас. Поради това е 
важно да се предскажат техните път, скорост и дълбочина за да се предложат и приложат 
адекватни предпазни мерки. Пространствените (3D) модели са много скъпи, а дълбочинните 
обобщени модели предлагат допустим компромис между изчислителните разходи и 
точността. Един възможен аспект на моделирането е континуалното (реологично) поведение 
на материала. 

Настоящият доклад е посветен на анализа на методите на реологията и моделите, които 
позволяват да се опише поведението на втечнените почви – свлачища. 

 
2. Реологични модели за определяне поведението на свлачищата 
При традиционните методи за изследване устойчивостта на свлачищата [2] 

първоначално се приема повърхността на плъзгане, след което се определя свлачищния 
натиск и се пресмята коефициента на устойчивост, който се сравнява с нормативния. 
Основните параметри, използвани в тази случай са ъгълът на вътрешното триене и кохезията 
на почвата. 

Един подход за изследване на свлачищата е показан в [3]. Изследването е направено с 
отчитане влиянието на скоростта на деформацията и натоварването върху поведението на 
почвите. Предложени са няколко реологични модела за описване поведението на почвите 
при опити за срязване и при компресионни опити. Основен параметър в тези опити е 
вискозитетът на почвите. 

В [4] е описан реологичен модел и опростена схема за пресмятане устойчивостта на 
свлачищен поток. Показано е, че вискозитетът зависи от дълбочината, на която се намира 
почвения слой. Един пример за използване на тестове за определяне на вискозитета на 
няколко модела при проектиране на защитните съоръжения на свлачище е даден в [5]. В този 
случай обикновените геотехнически изследвания са комбинирани с получените данни за 
реологичните характеристики за почвата. Заслужава внимание приложението на метода на 
частиците за моделиране поведението на свлачища-потоци и лавини [6–8]. В [8] е 
предложена и методика за определяне вероятните граници на лавините. Тази методика с 
известни приближения би могла да се използва за определяне границите и на свлачищата-
потоци. Заслужава да бъде отбелязано изследването в [9] за устойчивостта на дълготрайни 



 

- 151 - 

деформации на земна основа за въжена линия, в което наред с обичайните характеристики на 
почвата са проведени и изпитания за определяне реологичните параметри – вискозитет, 
логаритмичен модул на скоростта и динамичния еластичен модул. Заслужава внимание 
анализа на стабилността на свлачищата, предизвикани от валежи, с отчитане на 
краткотрайния порен натиск [10]. 

В [11] са представени теоретични резултати за интересни конститутивни и реологични 
модели, които биха могли да се приложат за описание поведението на втечнени 
геоматериали в началото и по време на процеса на разпространение, в това число и за бързи 
свлачища. Обосновава се приложението на реологични модели, в случаите когато почвата е 
във втечнено състояние. 

Както се отбелязва в [1] измененията на климата оказват влияние на много екстремни 
природни явления. В тази връзка през последните години се провеждат задълбочени 
изследвания [12]. Направен е опит за оценка на влиянието на различни климатични промени 
върху измененията на свлачищните процеси. Въпреки известната неопределеност на 
климатичните промени получените данни с използването на т.нар. ударен модел очертават 
определена връзка на тези промени с активността на свлачищата. Анализът на резултатите в 
[11] показва, че изследванията в това направление се нуждаят от задълбочаване. 

Обект на по-нататъшно разглеждане са някои от най-често срещаните модели. 
 
2.1. Моделиране движението на потоци с различна природа по наклонени 

повърхности 
По характер движението на свлачищните потоци, калните потоци и снежните лавини са 

близки до течението на течност в канали. Това позволява за описване движението на такива 
явления да се използва математичния модел на теорията на малката вода (или теорията на 
дългата вълна) [13]. 

При физичния модел на движение потокът се разглежда като тънък, еднороден (т.е. с 
константни плътност, коефициенти на хидравлично и „сухо” триене) слой несвиваема 
течност. Приема се, че в началния момент преместващата част на почвения (или снежния) 
масив „мигновено” се превръща в „течност”, която след това се „стича” по склона (т.е. 
движението започва от състояние на покой). Склонът е с променлива кривина, дължина и 
широчина, т.е. ефектите, свързани с взаимодействието с въздуха на страничните граници на 
потока могат да се пренебрегнат. Движението на потока е подложено на силата на тежестта и 
силите на триене, като се предполага, че няма външни притоци на маса (фиг. 1). 

 

 
Фиг. 1. Схема на движение на потока по склона 

 
За описване движението на потока по склона се приема система уравнения на 

еднослойна малка вода, които в едномерно приближение и в консервативна форма има 
следния вид [9, 10]: 
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Тук t е времето, x – координата по посока на склона, u(x, t) – средната по напречното 
сечение на потока скорост по посока на склона, h(x, t) – височина (мощност) на потока, 
пресметната перпендикулярно на повърхността на склона, α(x) – ъгъл на наклона на склона 
към хоризонта, τx – проекция на силата на триене върху оста x. 

Разглеждайки израза за силата на триене, се приема следния вид: τ = kГu2, където u е 
скоростта в потока, а kГ е коефициентът на триене. За потоци, съдържащи глини и камъни, от 
типа на кални потоци, глинести разтвори се препоръчва формула от вида τ = τC + kГu2

 [9], 
където τC  е сухото триене и се изчислява с помощта на закона на Кулон. За потока на 
повърхността това означава, че τC = kC ghcosα, където kC  e коефициентът на кулоново триене. 

Окончателно изразът за τx приема вида [9]: 
 

cosx Г Ck u u k ghτ α= + .        (2) 
 
Получената по този начин система уравнения се използва за описване движението на 

снежни лавини, свлачища, кални потоци, планински срутища и др. 
Начално условие за поставената задача е разпределението на u(x, t) и h(x, t) на отрязък, 

малък в сравнение с характерните размери на изследвания потока и голям в сравнение с 
h0(x): 
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2.1.1. Числено решение с използване метода на частиците 
За численото решение на задачата (1)-(3) в [7] се използва вариант на метода на 

частиците [11], който се състои в адаптация на формата на частиците на всяка стъпка с цел 
изпълнение на условията на слаба апроксимация на изходното решение. Разглеждания метод 
на частиците може да се отнесе към класа методи с дискретни особености. В използвания 
вариант неизвестната функция е представена като крайна сума на δ-функцията на Дирак  

 и се намира обобщено решение на разглежданата задача. Основни 

входни параметри при построяване на изчислителната система са коефициентите на триене 
kC и kГ, профила на склона, който определя функцията α(x) и характеристиките на 
изследвания поток, който се определя чрез функциите h
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i

u x c x xδ
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0(x) и u0(x). Основни изходни 
параметри са разпределение на мощността и скоростта на потока във времето и големината 
на изминалия път, като най-важни характеристики на всеки склонов процес. 

При решаването на задачата (1)-(3) се въвежда набор от частици с координати xi(t), 
i=1,…,N, след което решението се свежда до последователно решаване на уравненията: 
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Алгоритъмът се състои в следното: 
• уравнение (4) се решава по схемата на Ойлер:  
• изчисляване на новите значения на масите на частиците (площта на 

правоъгълниците, които апроксимират функцията hu (решава се с уравнение (5));  
• за изпълнение на условията на допир се получава преустройство на частиците, 

апроксимиращите функции (h и hu), със запазване на техните маси (т.е. със 
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запазване на площта на частиците-правоъгълници). Това води до промяна на 
параметрите на частиците (размерите на правоъгълниците при постоянна 
повърхност); 

• изчисляване на новото поле на скоростите (търсената функция u). 

На фиг. 2 е дадено разпределение на почвата в свлачището за три момента от време – 
0τ; 1,000τ и 179,061τ. Моментът от време 179,061τ съответства на спиране на потока, когато в 
основната маса на свлачището скоростта е равна на нула. За 29.9 min свлачището изминава 
разстояние от 242 m, височината на вала се е намалила от 17 m (в началния момент) до 4 m, 
средната скорост на фронта е около 0.27 m/s. 
 

 
 

Фиг. 2. Движение на свлачищен поток по склона с променлив ъгъл на наклона 
 

2.2 Изследване на свлачища чрез метода на крайните елементи 
В работата на Фифер и Зупанчич [5] са разгледани чакълести свлачища, реологичното 

поведение на който се моделира с вискозо-пластичния модел на Бюргер (фиг. 3). По принцип 
този механичен модел не се използва за решаване на този вид задачи, но анализът и опитите 
показват, че той много добре се описва реалното състояние на свлачището, като за целта се 
взимат пред вид и реологичните свойства на материалите в различни места от свлачището. 
Моделът на Бюргер описва съпротивлението на много реални вискоеластични материали на 
приложено постоянно срязващо напрежение (τc) в областта на линейно поведение. Той се 
състои от четири прости механични елемента, образуващи комбинация от модела на Максуел 
(вискозоеластично поведение на течнообразен материал) и модела на Келвин-Фойхт 
(вискозоеластично поведение на твърдообразен материал). Моделът на Бюргер описва 
деформацията при срязване (γ) на материал при пълзене във вида: 
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където λK представлява времето на релаксация на Келвин-Фойхт (λK=ηK/GK), τc е 
приложеното напрежение на срязване, а G(t) е модулът на срязването, който зависи от 
времето. 

 

 
 
Фиг. 3. Механичен модел на Бюргер – комбинация от моделите на Келвин- Фойхт и Максуел 
 

За оценяване на параметрите на модела е необходимо да експериментално да се 
определи зависимостта γ(t). Вискозните (ηM и ηK) и еластичните (GM и GK) приноси на 
вискозоеластичните отговор на изследваните проби, се взимат от горната част на 
свлачището, при водно съдържание от 40 % и 50 %,което се изчислява от експерименти на 
пълзене. При сравняване на експерименталните данни и съответните криви, изчислени с 
използване на модела на Бюргерс (фиг. 4) се установява добрата корелация. 
 

 
Фиг. 4. Експерименти за проби, взети за горната част на свлачище при 40% и 50% 
водно съдържание. Кривите, преминаващи през експерименталните данни са 

корелирани с модела на Бюргер 
 

При осъществените числени симулации се установи, че максималното движение на 
свлачището е около 100 m/ден. При използване на геомеханични параметри, като водното 
съдържание (w) се варира в диапазона 35-40 % се получават по-точни и достоверни 
резултати – деформацията е 70–80 m/ден. По този начин се доказва, че представения подход 
за решаване на геотехническата задача позволява да се симулират относително големи 
деформации. Резултатите от числения анализ за горната и долната част на свлачището са 
представени на фиг. 5.  
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Фиг. 5. Движението на свлачището, изчислено с използване на модела на Бюргер 

 
Допълнително проведените лабораторни тестове показват, че свойства на изследваните 

материали при срязващи въздействие зависят от влажността на материала. Пробите, взети от 
сондажи по време на влажен период са с по-ниски геомеханични показатели и свойства в 
сравнение с тези, взети по време на сух период. Въпреки това числените симулации показват, 
че няма голямо разсейване на окончателните резултати. По-съществена е разликата, когато в 
изследването се вземат под внимание реологичните характеристики. 

 
2.3 Използване на опростени решения 
В [3] се приема, че пълната деформация на почвите и скалите се състои от еластична и 

остатъчна компонента. За описване на остатъчната деформация се избира подходящ 
коефициент на вискозност, който отчита и процеса на разрушение. Според модела на 
Максуел-Гуревич-Рабинович, скоростта на пълната деформация в тримерния случай има 
вида [14]: 
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където: t - времето; εik - пълната деформация; eik - еластичната деформация; ε0

ik - остатъчна 
деформация. Деформациите, участващи в (7) могат да се определят от изразите:  
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където: µ - коефициент на Поасон; G – модул на срязване, σrr- главни напрежения; η0- 
вискозитет за остатъчната деформация; η0

0 - начален коефициент за вискозност на 
остатъчната деформация; m0- логаритмичен модул на скоростта на остатъчната деформация; 
γ0- обемен коефициент на остатъчната деформация; δik- символ на Кроникер. 

В случаите когато имаме почви във вид на тежки ненютонови флуиди, техните 
характеристики се определят чрез реометрични изследвания на срязване. За да се види как 
зависи поведението на почвата от скоростта на деформацията на срязване в [3] е предложена 
зависимост между напрежението и скоростта на деформацията във вида: 

 
0
0

0
0

0exp

G

Gm

η γτ τ
τ τ

= +
 −
 
 

&
.       (9) 

 
При  се получава известният модел на Бингам – Шведов 0

Gm → ∞
 

0
0 0Gτ τ η= + &γ .        (10) 

 
На фиг. 6 е представено сравнението на опитните и моделните резултати за глина [3], 

пресметнати по (9) и (10). Вижда се, че глината сменя своето поведение при различните 
скорости на деформацията на срязване.  
 

 
Фиг. 6 Сравнение на нелинейния (—) и линейния (- -) модели и опитните (х) резултати за 

много мека глина при 60% влажност. 
 

 
Фиг. 7. Схема на скоростта на свличане в наклонения пласт 

 
При разглеждане на опростените решения, които детайлно са представени в [4] се използват 
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следните изрази:  
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При V=0, y=0, c=0 се получава: 
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По този начин чрез тримерния модел на Максуел – Гуревич – Рабинович са описани 
компресионните криви за глини с различна консистенция и степен на разрушение. 
Допълнително предимство е възможността при численото реализиране на граничната задача 
се работи с едно и също конститутивно уравнение. 

 
3. Изводи 
Анализът на изложените данни от най-новите изследвания за влиянието на изменението 

на климата и връзката му с екстремните природни явления и по специално с поведението на 
свлачищата позволяват да се направят следните изводи: 

• Територията на България все по-често е изложена на действието на краткотрайни 
валежи с голяма интензивност, които са причина освен за наблюдаваните през 
последните години катастрофални наводнения, но и за засилено проявление на 
свлачищни процеси; 

• Все по-очевидна става необходимостта от адаптирането на нормите за проектиране 
на сгради и съоръжения към новите климатични условия; 

• При проектирането на сгради и отговорни съоръжения, когато съществува опасност 
от възникване на слачищни процеси, освен класическите методи за изследване, е 
необходимо да се използва моделиране на реологията за определяне поведението на 
свлачищата, на скоростите на преместването на земната основа, както и на 
дълготрайните деформации; 
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• Отчитането на реологичните параметри при проектирането на съоръжения в 
екстремни условия ще позволи да се приложат такива конструктивни решения, 
които ще повишат тяхната безопасност срещу свлачищни процеси и други природни 
и техногенни въздействия, което в крайна сметка ще гарантира безопасността на 
хората. 
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ТЕСТВАНЕ НА ЕЛАСТОДИНАМИЧЕН БЕЗКРАЕН ЕЛЕМЕНТ 
С ОБОБЩЕНА ФУНКЦИЯ НА ФОРМАТА (EIEUSF ЕЛЕМЕНТ) 

Константин С. Казаков 1 

Резюме 

Тази статия е посветена на тестването на еластодинамичен безкраен елемент с 
обобщена функция на формата (EIEUSF елемент), формулиран от автора в работа [5]. 
Този елемент е приложим в задачата за многочестотно вълново разпространение в 
непрекъсната среда. Изследването доказва успешното приложение на разработения елемент 
в задачата за динамично взаимодействие на конструкция и земна основа от въздействие с 
краен брои честоти. Съпоставени са числените резултати от Субструктурен модел с 
използуването на EIEUSF елементи с резултатите получени  от детайлен модел с крайни 
елементи, с които частично се дискретизира далечната зона. Сравнението дава основание да 
се даде добра оценка на приложимостта на разглежданите безкрайни елементи. Накрая са 
дискутирани т. нар. референтни размерности на дискретизационната мрежа. 

Ключови думи: Метода на крайните елементи, безкрайни елементи, субструктурни 
изчислителни модели, вълново разпространение  

 

 

NUMERICAL VERIFICATION OF ELASTODYNAMIC INFINITE 
ELEMENT WITH UNITED SHAPE FUNCTION (EIEUSF ELEMENT) 

Konstantin S. Kazakov 1 

Abstract 

This paper is devoted to the numerical evaluation and testing of elastodynamic infinite 
element with united shape function (EIEUSF element), which basis is recently proposed by the 
author in work [5]. Such an element is applicable to multi-wave propagation problems. The research 
inference can be treated as a proof of the EIEUSF element for adequate computational results. The 
proof is based on a comparison of the numerical results obtained by Substructural model with 
discretization of the far field by EIEUSF elements and the results obtained by computational model 
with partly discretization of the far field with finite elements. The juxtapose shows good agreement 
of the displacements and stresses on the contact structure-near field line. Finally, some finite 
element mesh recommendations are defined and additionally discussed. 

Key words: Finite element method, infinite element, Substructural computational models, 
wave propagation  
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1. INTRODUCTION 

The realistic models of some structural systems impose using of unbounded domain. Methods 
for dealing with unbounded domains in conjunction with finite elements can be classified into two 
types. In the first type models some local boundary conditions such dampers, absorbers are used or 
truncations of the domain are applied. These techniques are called local boundary approach. The 
second type, called global solution approach, uses boundary integrals linked to the finite element 
mesh. Infinite elements keep the advantages of the above methods such a retaining the bandness, 
being effectively by refinement and easy for implementation into the Finite element method code.  

Infinite elements can be systematized [5] into five classes as classical, decay, mapped, 
elastodynamic and wave enveloped.  

Mapped infinite elements use appropriate transformation functions [3] to map the infinite 
element domain into a finite in one, two or three direction. Such a formulation makes mapped 
infinite elements directly applicable in the Finite element method. In realistic simulations of 
dynamic Soil-Structure Interaction dynamic mapped infinite element can be used. Such elements 
are comparatively cheep, accurate and flexible for many cases.  

Classical, decay and mapped infinite elements cannot be directly used to truly transient 
problems. Practically cannot be covered all or even most patterns of displacements into the element 
domain. Only some recently developed elastodynamic infinite element, see [4], and some wave 
enveloped infinite element are applicable in the frequency domain.  

 
2. STIFFNESS MATRIX WITH GRADUAL DAMPING 

By attaching additional damping elements we can obtain an element complex stiffness matrix. 
If the structural damping of the system is defined as  

 

( )
ω

ω ~
~ Hc = ,          (1) 

 
where ω~  is the damped frequency, the equation of motion under harmonic load can be written as  

 
[ ] { } [ ] { } [ ] { } { } ( )tiFukucum eeeeeee ωexp=++ &&& .     (2) 
 
Since the damping forces are  
 

{ } [ ] { } { } [ ]{ }eeeeec uiHuHucf =



−== &&

ω~ ,     (3) 

therefore equation (2) now can be expressed as  
 
[ ] { } [ ] { } { } ( )tiFuiHkum eeeee ωexp=++&& ,     (4) 
 
where the matrix [ is called element complex stiffness matrix. ]eiHk +

Replace now with E ( αiEE += 1 )  where α  is the material loss factor we obtain  
 
[ ] [ ee kikiHk α+=+ ]  and       (5) 
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For gradual increase in damping  
 

( ζα 01 iEE += ) ,         (7) 
 
where ζ  is initial material loss factor.  
 
3. THE EIEUSF FORMULATION 

The displacement field in the standard elastodynamic infinite element can be described in the 
FEM form by finite number of shape functions, based on wave propagation functions as 
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where ( )ω,, zxNiq  are the standard shape displacement functions, ( )ωiqp  are the generalized 

coordinates associated with ( )ω,, zxNiq , n is the number of nodes for the element and m is the 
number of wave functions included in the formulation of the infinite element.  

For horizontal wave propagation, basic shape functions related to the HIE infinite element 
(horizontal infinite element), can be expressed as: 

 
( ) ( ) ( ) ( )ωξηηξω ,,,,,, qiiq WLzxTzxN =  ,     (9) 

 
where ( )ωξ ,qW  are horizontal wave functions. The transformation of local to global 

coordinates is assures by mapping functions, given in the eq. (9) as ( )ηξ ,,, zxT . Here is assumed 
that wave propagation follows local ξ  direction.  

By taking into account only the real parts of the wave functions the equations of the wave 
propagation can be written as 
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where c  and  are the wave velocities for S-waves and P-waves respectively. s pc
When the number m (the number of the wave functions) and the frequencies qω , for 

q=1,2,3,...m are preliminary known the sum of the functions (10) can be expressed in a Fourier like 
form concerning all the wave functions included in the formulation of the infinite element as 
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where qω  is the q-est. frequency. The coefficients  can be written as qA
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However, m is a finite number and  can be treated as weight coefficients. Some additional qA
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)

requirements for these coefficients can be also applied, see [5], (  and etc). 1
1
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Using eqs. (9) and (11) can be written that   
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and multiplying with the generalized coordinates we obtain  
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )iiq

m

q
iqii LzxTzxNzxN pp ηηξωω Re,,,,,,

1
== ∑

=

   (14) 

 
Now equation (8) can be expressed as 
 

( ) ( )pu zxNzx p ,, = .         (15) 
 
Equation (13) is called united shape function of the infinite element based on the finite 

number of wave propagation functions. With similar techniques vertical (VIE) and corner (CIE) 
elements can also be formulated.  

 
4. MASS AND STIFFNESS MATRICES 

The stiffness and mass matrices can be written as 
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where the matrix [N ] contains the united shape functions. The vectors { }i  in the matrix [ ]B  are 
written as  
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where  is an Jacobian matrix which defines the geometrical mapping. This matrix is can be 
written as 
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The domain differential  must also be written in terms of the local coordinates as edΩ
 

[ ] ξηddJdxdyd e ==Ω .        (19) 
 
Subject to the evaluations of { and }iB edΩ  involve mapping functions, the element stiffness 

and mass matrices may not be computed with standard Gaussian quadrature procedure.  
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5. MULTI – WAVE INFINITE ELEMENT WITH COMPLEX STIFFNESS 

The extension is based upon the fact that many dynamic loads, especially those produced by 
earthquakes have predominant frequency (or frequencies) and also the soil-structure interaction 
systems have fundamental frequency that can be used for evaluation of the complex stiffness 
properties. The complex stiffness matrix, eq. (5), now can be written as  

 
[ ] [ ]IEIE iHkk += .         (20) 
 
Evaluating the stiffness on the base of the united shape functions (13) can be obtained that   
 

[ ] [ ]EIEUSFEIEUSF Hikk ~~~
+= .       (21) 

 
The above equation gives the EIEUSF complex stiffness matrix.  
 
6. NUMERICAL EXAMPLE 

The numerical example details as geometry, material properties, wave amplitudes and 
frequencies, wave weight coefficients, mesh and time step size are given in full in work [5]. On 
fig.1 are shown the displacements related to time step 140. The table 1 and table 2 give the 
displacement and stresses on nodes 202 and 272 for eight time steps for a Substructural model with 
EIEUSF elements (tab.1) and computational model with finite element mesh for the far field 
(tab.2).  
 

 
 

fig.1: Displacements related to time step 140 

Tab.1 

time step 30 60 80 120 150 180 210 240 

yU  node 202 
0.101 0.144 0.058 0.011 -0.015 -0.044 -0.111 -0.078 

yU  node 272 
0.078 0.112 0.045 0.014 -0.010 -0.059 -0.145 -0.102 

yσ  node 202 
-314.5 -448.3 -179.1 -44.4 23.9 110.5 278.3 180.5 

yσ  node 272 
-180.9 -280.1 -108.5 -23.7 45.2 179.8 449.0 313.8 
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Tab.2 

time step 30 60 80 120 150 180 210 240 

yU  node 202 
0.101 0.144 0.058 0.011 -0.015 -0.044 -0.111 -0.078 

yU  node 272 
0.078 0.112 0.045 0.014 -0.011 -0.059 -0.146 -0.102 

yσ  node 202 
-314.5 -448.3 -179.1 -44.5 23.9 110.8 278.7 181.1 

yσ  node 272 
-180.9 -280.1 -108.5 -23.8 45.3 179.8 449.8 314.1 

 
7. BASIC NUMERICAL MODELING RECOMMENDATION 

Here, some basic modeling recommendations are given and discussed.  
• finite element mesh in the near field must be generated with element size of 1/20 of 

highest wave frequency; 
• time step increment must be appropriate to the quest of accuracy; 
• integration method must be chosen in accordance with the assumed load model  
 
8. CONCLUSION 

This paper presents the test results of the EIEUSF element. The results give a proof of the 
efficiency and accuracy of the element. Such elements can be used for discretization of the far field 
in the substructural models. The EIEUSF elements are highly appropriate and accurate in the case 
of multi-wave propagation. In the near field material and geometric nonlinear properties can be 
sated. However, in the far field, only linear solution can be obtained. 
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ЕФЕКТИВНА ШИРОЧИНА НА ЕКВИВАЛЕНТЕН НАТИСКОВ 
ДИАГОНАЛ НА ПЪЛНЕЖНА ЗИДАРИЯ СЪС СТОМАНОБЕТОННА 

РАМКА ПРИ СЕИЗМИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Дария Михалева 1 

Резюме 

Основен параметър влияещ върху сеизмичното поведението на обрамчени зидарии е 
ефективната ширина на еквивалентния натисков диагонал при прътов модел на зидарията. 
При съвместната работа на двата компонента (стоманобетонна рамка и тухлена зидария), 
съществена роля оказва зависимостта на якостните и деформативни характеристики на 
стоманобетонната рамка и пълнежната зидария. В настоящият доклад е извършен 
параметричен анализ за изследване влиянието върху ефективната широчина на натисковия 
диагонал на следните фактори: (1) – височина на контактната зона на колона и зидария; (2) – 
деформативни и якостни характеристики; (3) – коравини и геометрични параметри на 
стоманобетонната рамка и пълнежната зидария. Анализът е извършен въз основа на 
резултати от теоретични и експериментални изследвания, представени в публикации на 
водещи автори в областта на обрамчени зидарии.  
 

EFFECTIVE WIDTH OF THE EQUIVALENT COMPRESSIVE DIAGONAL 
ОN THE SEISMIC BEHAVIOR OF MASONRY INFILLED REINFORCED 

CONCRETE FRAMES 

Dariya Mihaleva 1 

Summary 

The effective width of the equivalent compressive diagonal evaluated by the strut model of 
masonry, effect significant the seismic behavior of the masonry infilled reinforced concrete frames. 
The compatibility of the two components (reinforced concrete frame and masonry infill) depends on 
the strength and strain properties of reinforced concrete frame and masonry infill. In the present 
report parametric studies are performed by analysing the influence on the effective width of the 
equivalent diagonal strut on the following components: (1) – the height of contact zone between the 
column and infill panel; (2) – the strength and strain properties; (3) – the stiffnesses and geometric 
parameters of the reinforced concrete frame and masonry infill. The analysis is performed based on 
the results of analytical and experimental studies, presented in the publications of leading authors in 
the field of masonry infilled frames. 
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Увод 
Предмет на настоящият доклад са изследвания, целящи определянето на основния 

параметър на ефективната коравина на зидарията в обрамчени тухлени шайби. Основен 
критерий за получаване на напрегнатото състояние в тези шайби е условието за 
съвместимост на деформациите на двата компонента (зидария и стоманобетонна рамка). При 
определяне на коравината на зидарията е приложен прътов модел, който се използва най-
често в проектанската практика. Водещ параметър, влияещ върху ефективната коравина на 
зидарията е широчината на еквивалентния диагонален прът, за която e извършен 
параметричен анализ въз основа на експериментални и теоретични изследвания на следните 
автори: Holmes (1961), Stafford Smith (1966), Stafford Smith and Carter (1969), Mainstone 
(1971), Klingner and Bertero (1978), Liauw and Kwan (1984), Dawe and Seah (1989), Paulay and 
Priestley (1992), Bertoldi, Decanini and Gavarini (1993), Durrani and Luo (1994), Drysdale (1999). 

В табличен и графичен вид са представени резултати от изследвания относно 
влиянието на геометрични параметри, якостни и деформативни характеристики и контактна 
зона на зидария и обрамчваща стоманобетонна рамка.  
 

Теоретични и експериментални зависимости за определяне 
на широчината на диагоналния прът 

 
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 зидария, предлагат различни зависимости за определяне широчината на 
натисковия диагонал. 

          Фиг. 1 
Holmes (1961) предлага директно 

определяне на широчината на диагоналния прът 
в зависимост от дължината на диагонала (dm) с 
израза: 

3/mdw =     (1) 
Получената широчината на диагоналния 

прът (33%dm) е една от най-високите стойности 
от извършените числени изследвания, 
представени в настоящия доклад.  

През 1966г. Stafford Smith [1] дефинира 
ефективната широчина на еквивалентния 
натисков диагонал (w) при прътов модел на 
пълнежната зидария в зависимост от 
контактната дължина между рамката и 
зидарията. Контактната дължина се определя на 
базата на относителната коравина на рамката и 
панела зидария. На основата на теория за греда на еластична основа, в [1] се предлага 
следната зависимост между контактна дължина  и относителната коравина: 

h
h λ

πα
2

= ; 
l

l λ
πα =          (2а, 2б) 

където: 4
...4
2sin..

mcc

m
h hIE

tE θλ = ; 4
...4
2sin..

mbc

m
l lIE

tE θλ =      (3а, 3б) 

hα , lα   - контактни дължини на зидарията, съответно с колона и греда; 

cE ,  - модули на еластичност, съответно на рамката и пълнежната зидария; mE

cI , - инерционни моменти, съответно на колоната и гредата на рамката; bI
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mh , - височина и дължина на панела зидария; ml
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 се определя по следната класическа формула:  

θ
λ
πθ

λ
π sincos

2 lh
w +=         (4а) 

Получените резултатите по формула (4а) дават най-големи стойности за широчината на 
еквивалентния диагонал (над 50%dm), което се дължи на голямата контактна дължина между 
зидария и греда на рамката. Болшинството експерименти в тази област не потвърждават 
подобни резултати. 

Stafford Smith and Carter (1969) [2] разработват експериментални криви за определяне 
на ефективната широчина на диагонала в зависимост от относителната коравина ( hh .λ ) 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: 









+=

h
dCw

h
m .

574,21..0835,0
λ

 при      (4б) 5,1/ ≥mm hl

7829,13905,0 +







−=

m

m

h
lC         (4в) 

При lm/hm<1,0 се използва реципрочната стойност на отношението в изрази (4б) и (4в). 
Получените резултати от проведените изследвания дават широчина на диагоналния 

прът варираща между 13% и 19% от дължината на диагонала при различните геометрични 
параметри на зидарията.  

Очевидно адаптираната зависимост (4б) дава по-реалистични резултати, които още 
повече са потвърдени  с експериментални изследвания.   

По-късно, Mainstone (1971) [3] извежда емпирична зависимост за определяне на 
ефективната широчина на еквивалентния диагонален прът на панел от зидария, обрамчена 
със стоманобетонна рамка. Предложена е следната доразработена от Klingner and Bertero 
(1978) зависимост: 

( ) mh dhw ..175,0 4,0−= λ          (5) 
където: - височина на колоната между осите на гредите h
Тази зависимост се препоръчва и от FEMA 273 (1997), 274 (1997), 307 (1998) и 308 

(1998).  
Стойностите, получени чрез формула (5), са най-ниски и малко вариращи за различните 

изследвани геометрични размери на зидарията. Получената ширина на диагоналния прът е 
около 10% от неговата дължина и се потвърждава от експериментални резултати за 
обрамчена тухлена шайба при знакопроменливо натоварване (Combescure, 2000). С тази 
занижена широчина по всяка вероятност се отчита намалената коравина на зидарията при 
циклично въздействие. 

Liauw and Kwan (1984) изразяват ефективната широчина на диагоналния прът за ъгли 
между диагонала и хоризонталата (θ) от 25° до 50°, със следния израз: 

h
hw
h

m

.
cos..95,0

λ
θ

=          (6) 

Изследванията по израз (6) дават широчина на диагоналния прът около 20% от 
дължината на диагонала, като получените резултати при ъгли (θ) по-големи от 50° следват 
същата тенденция на намаление на широчината на диагонала, както и при останалите 
изследвани автори. 
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Dawe and Seah (1989) 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.  

θ
λ
πθ

λ
π sin

5,1
cos

5,1 lh
w +=         (7) 

Следвайки зависимост (7) за широчината на диагонала се получават доста завишени 
стойности (около 50%dm), които се доближават до резултатите по класическата формула на 
Smith (4a). Разликата се състои единствено в изразите за определяне на контактните дължини 
на зидарията с колона и греда на рамката.   

Paulay and Priestley (1992) [4] приемат широчината на диагонала със следната 
консервативна зависимост : 

4/mdw =           (8) 
Определяйки ширината на еквивалентния диагонален прът по формула (8) 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.  

Bertoldi, Decanini and Gavarini (1993), базирайки се на резултати от експериментално 
изследване на рамки с пълнежна зидария, моделирани с крайни елементи и нелинеен анализ, 
изразяват отношението широчина/дължина на еквивалентния диагонален прът със 
зависимостта: 

2
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Kw 








+= 2

1

.λ
        (9а, 9б) 

където:  и  са параметри, получени като функция на 1K 2K hh .λ , чиито конкретни стойности 
са приложени в Табл 1. 
 

K  14,3. <hhλ 85,7.14.3 << hhλ 85,7. >hhλ  

1K  1,3 0,707 0,47 

2K  -0,178 0,01 0,04 
 

При изследваните различни геометрични размери на зидарията отношението 
широчина/дължина на диагонала варира в тесните  граници между 17% и 19%. 

Durrani and Luo (1994) формулират  широчината на диагоналния прът въз основа на 
модел с крайни елементи със следния израз: 

mdw .sin. θγ=          (10) 

където: 
1,04

...
..2sin32,0

−









=

mcc

mm

hIEm
tEhθγ      (11) 









+=

mcc

mbb

lIE
hIEm
...
...616

π
        (12) 

Получената ширина на еквивалентния диагонал по формула (10) е със средна стойност 
15% от дължината на диагонала и взема в предвид намалената коравина на зидарията при 
напукано състояние. 

Drysdale (1999) [5] предлага корекция на зависимост (2б) и определя ефективната 
широчината на диагонала чрез геометрична зависимост, като взима предвид контактните 
зони на зидария и рaмката, намалени наполовина. 
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22

2
1

lhw αα +=         (14) 

Широчината на диагонала, определена чрез геометрична зависимост (14), се 
приближава до изчислената по предложената от Paulay and Priestley зависимост (8) и се 
получава около 25%dm.  

На базата на изследвания относно влиянието на физичните и геометрични параметри 
върху носимоспособността на тухлени шайби [6], при най-честия случай на етажна височина 
(280сm) и различни отношения височина/дължина на зидарията, меродавната 
носимоспособност на зидарията може да се определи от условията на разрушение на 
зидарията при местен натиск и срязване. Контактната зона между зидария и колона на 
стоманобетонна рамка в този случай се определя по формулата: 

red

pu
h Rt

V
.

=α          (15) 

където: Rred – приведено напрежениe на натиск в хоризонтално направление с отчитане на 
местен натиск; 

t – дебелина на зидарията. 
Ефективната широчината на диагоналния еквивалентен прът се определя чрез контактната 
дължина ( hα ) с геометричната зависимост:  

θ
α

cos
hw =          (16) 

Извършените изследванията по предложените зависимости (15) и (16) дават широчина на 
диагоналния прът не по-повече от 20% от дължината на диагонала на зидарията. 

 
Анализ на параметрите влияещи върху широчината на 

еквивалентния диагонален прът 
 

1. Изследване влиянието на геометричните параметри на зидарията 

Един от основните параметри, оказващи влияние върху широчината на диагоналния 
прът е геометрията на зидарията (отношението височина/дължина). Проведени 
експериментални изследвания (Lourenco, 2002) демонстрират значително различие в 
поведението на зидария с различни геометрични параметри за двата основни случая на 
разрушение (смачкване и срязване). Установено е, че с нарастване на отношението hm/lm 
силата в натисковия диагонал нараства, докато пукнатинообразуващата сила намалява. 

За определяне влиянието на геометрията на зидарията върху коравината са проведени 
числени изследвания относно ефективната широчина на диагонала, определена съгласно 
предложените зависимости на изброените по горе автори. Изследванията са извършени за 
зидарии с отношения hm/lm = 0,5; 0,7; 1,0; 1,4; 1,6 и 2,0 и обрамчваща рамка със сечения на 
колони 25/25сm, а сеченията на гредите са съобразени с конкретната дължина на зидарията. 
Представените резултати в графичен (фиг. 2)  и  табличен вид (табл.2) се отнасят за марка на 
тухлите – М 7.5 и разтвор – М 5. 

Резултатите, представени на фиг. 2 показват намаляване на широчината на диагоналния 
прът с увеличаване на отношението hm/lm на зидарията (скъсяване на дължината) при всички 
цитирани автори. Намаляването по стойност на широчината е с около 50% при отношение 
hm/lm=2 спрямо отношение на панела зидария hm/lm=0,5. 

Настоящите параметрични изследвания следват същата тенденция на редуциране на 
широчината на диагонала при скъсяване на дължината на зидарията.  

Приложените резултати в табл. 2 показват, че влиянието на геометричните параметри 
на зидарията върху отношението широчина/дължина на диагоналния прът е в най-ниска 
степен при зависимостите по Mainstone, Durrani, Drysdale и Decanini. 



 
w/dm [%] 

hm/lm 0,5 0,7 1,0 1,4 1,6 2,0 

Priestley 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Holmes 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33

Smith (4б) 0.13 0.16 0.19 0.17 0.16 0.14

Mainstone 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Kwan 0.18 0.21 0.23 0.22 0.21 0.19

Dawe 0.49 0.54 0.58 0.60 0.61 0.62

Durrani 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16 0.15

Drysdale 0.24 0.22 0.22 0.23 0.24 0.25

Decanini 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.19
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Фиг. 2       Табл. 2 
2. Изследване влиянието на якостните характеристики на зидарията 

Извършени са изчисления за широчината на диагоналния прът чрез формули (15) и 
(16), при отношения на височина/дължина на зидария (hm/lm = 0.5, 0.7, 1.0, 1,4, 1.6, 2.0) и 
физически харатеристики: марка на тухла/разтвор – 7,5/5; 10/7,5 и 12,5/10, които са приети 
съгласно НПЗК-86 [7]. Получените резултати чрез предложените зависимости (15) и (16) са 
представени в следната таблица. 

Табл. 3 
αh w dm/w tgθ 
cm cm - 

Т/Р 7.5/5 10/7.5 12.5/10 7.5/5 10/7.5 12.5/10 7.5/5 10/7.5 12.5/10 
0.5 96 73 62 107 82 70 6 8 9 
0.7 81 62 53 99 76 64 5 6 8 
1.0 78 60 51 111 85 72 4 5 6 
1.4 56 43 36 79 61 51 4 6 7 
1.6 49 37 32 69 53 45 5 6 7 
2.0 39 30 25 55 42 36 6 7 9 

 
Получената ефективната широчина на диагоналния прът намалява със скъсяването на 

зидарията при една и съща приета височина на тухлената шайба. От извършените изчисления 
може да се определи една средна стойност за ефективната широчината на диагонала, както 
следва: 1/5dm при марка на тухлите и разтвора (Т/Р-7.5/5); 1/6dm при марка на тухлите и 
разтвора (Т/Р-10/7.5) и 1/8dm при марка на тухлите и разтвора (Т/Р-12.5/10). 

 
3. Изследване влиянието на модула на еластичност на зидарията 
Повечето автори представят модула на еластичност Em 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 500fm < Em < 1000fm.  

За отчитане поведението на  обрамчени зидарии при сеизмично въздействие, Paulay and 
Priestley [4] препоръчват стойност на модула на еластичност Em=750fm за зидария от глинени 
тухли. 

Настоящите изследванията са извършени при приета осреднена якост на натиск на 
зидарията fm=1.3MPa. Приложени са следните зависимости за модула на еластичност на 
зидарията Em=1500fm, 1000fm, 750fm и 500fm.  
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Графиките на фиг. 3 и 4 показват изменението на  широчината на диагонала при приети 
различни стойности на модула на еластичност на зидарията, съответно при дълга (hm/lm<1) и 
къса (hm/lm>1) зидария. При сравнение на получените резултати се наблюдава нараставане на 
широчината на диагонала при намаляване на модула на еластичност на зидарията. 
Максималното нарастване между Em=1500fm и Em=500fm е с около 12% при Smith, Mainstone 
и Durrani и с около 30% при Dawe, Drysdale и Decanini. 

Широчина на натисковия диагонал при hm/lm=280/560сm
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Широчина на натисковия диагонал при hm/lm=280/200сm
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Фиг. 3       Фиг. 4 

Заключение 

Широчината на натисковия диагонал при къси зидарии (hm/lm<1) се получава по-малка 
спрямо дългите (hm/lm >1), което се дължи на необходимостта от по-малка площ за предаване 
и поемане на усилията. При отношение на зидарията hm/lm между 0,5 и 1,0 намаляването на 
широчината на диагонала е по-стръмно, а при отношения между 1,0 и 2,0 намалението е 
значително по-плавно.  

Стойностите на ширината на диагонала от параметричните изследвания по различните 
автори варират в широки 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. 

Влиянието на модула на еластичност върху широчината на дигонала е най-малко при 
зависимостите за ширината, съставени на основата на експериментални изследвания. 

При теоретичните и експериментални изследвания на различните автори се получават 
значителни различия в резултатите, поради това в бъдещи изследвания е необходимо да се 
приложат модели с крайни елементи и взимане в предвид на реалното нелинейно поведение 
на зидария и обрамчваща рамка. 
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НОСЕЩАТА СПОСОБНОСТ НА 
СТОМАНОБЕТОННИ КОМИНИ, ПОДЛОЖЕНИ НА 

ТЕМПЕРАТУРНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

Иван Павлов 1 

Резюме 

Температурните въздействия в стоманобетонните комини предизвикват огъващи 
моменти във вертикалните сечения, зависещи не само от температурния градиент, но и от 
физическите характеристики на материалите и от променливата коравина на напречните 
сечения. Прогресиращото развитие на пукнатини оказва съществено влияние върху 
напрегнатото състояние. В различните нормативни документи температурните усилия се 
определят при различни работни хипотези на поведение на стоманобетонните елементи. В 
настоящият доклад е извършен анализ на методите за определяне на огъващите моменти 
вследствие неравномерно температурно въздействие върху вертикални напречни сечения на 
комини съгласно Model Code for Concrete Chimneys (CICIND-2001), Design and Construction 
of Reinforced Concrete Chimneys (ACI 307-98), Норми за проектиране на промишлени 
стоманобетонни комини (НППСК-89), както и предложен от Автора метод.  
 

 
PARAMETRIC STUDY OF THE UNTIMATE CAPACITY OF REINFORCED 

CONCRETE CHIMNEYS, SUBJECTED 
TO THERMAL ACTIONS 

Ivan Pavlov 1 

Summary 

The thermal actions in RC chimneys cause bending moments in the vertical sections, 
depending not only on the temperature gradient, but also on the material properties and on the 
actual stiffness of the cross sections. The progressive cracking and plastic deformations give rise to 
a fundamentally different stressed state in the cross sections of chimneys. Different design codes 
use various hypotheses about the behavior of the reinforced concrete elements for evaluation of the 
thermal stresses. In the present report a study on the existing methods for determination of the 
bending moments in vertical sections due to temperature difference is performed, in accordance of 
Model Code for Concrete Chimneys (CICIND-2001), Design and Construction of Reinforced 
Concrete Chimneys (ACI 307-98), the Code of design of reinforced concrete chimneys (NPPSK-
89) and a proposed from the author method. 
 

                                                 
1 Иван Павлов, асистент, инж., Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, 
e-mail: ivanpavlov@vfu.bg 
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Увод 

Предмет на настоящото изследване е определяне на усилията от температурни 
въздействия, които възникват във вертикалните пръстеновидни сечения на 
стоманобетонните комини. Съществено влияние върху тези усилия оказва степента на 
напукване на сечението, изразено чрез намалена коравина. В доклада се прави сравнителен 
анализ на методите за определяне на усилията във вертикални сечения, породени от 
температурен градиент, съгласно Норми за проектиране на промишлени стоманобетонни 
комини (НППСК-89), ACI 307R-98 и Model Code for Concrete Chimneys (CICIND-2001). 
Направен е опит за извеждане на методика за определяне на коравината на сечението с 
пукнатини. 

 
1. Основни приемания 

В определяне на приведените изчислителни зависимости са взети предвид следните 
приемания: 

- равнинните сечения остават осреднено равнинни и след натоварване; 
- в опънната зона в място на пукнатина бетонът не се взима под внимание; 
- извън областта на пукнатините съществува връзка между бетон и армировка; 
- напреженията в бетона и армировката се определят от съответните им деформации. 

2. Поведение на стоманобетонни сечения при температурни въздействия 

2.1. Основни положения 
Специфичният характер на температурните въздействия предизвикват напълно 

различно поведение на стоманобетонните елементи в сравнение с поведението им при 
приложено външно натоварване. При ограничение на премествания възникват реактивни 
усилия, равни на усилията, които трябва да се приложат върху елемента, за да не се 
деформира. 

Температурните въздействия върху вертикалните сечения на цилиндричното тяло на 
комина се пораждат от температурна разлика между двете повърхности на елемента основно 
в работен режим на комина. Във вертикалните сечения се получава определена кривина, 
което се възпрепятства от цилиндричната форма на тялото на комина. Това води до 
образуване на реактивни усилия под формата на огъващи моменти със стойност, необходима 
да възстанови първоначалната форма на елемента спрямо максимално възможната кривина.  

2.2. Методи за определяне на усилията в сечения с намаляваща коравина. 
2.2.1. Общи положения 
Огъващите моменти зависят от кривината и коравината на елемента със следната 

формула: 

icm
i

T IEM
ρ
1

=              (1) 

където: 

iρ
1  и  са моментната кривина и коравина с отчитане на напукването; iI

cmE е модулът на еластичност на бетона; 

В стадий на ненапукано сечение коравината на сечението е постоянна и нарастването на 
огъващите моменти е пропорционално на нарастване на кривината. При определена гранична 
стойност на кривината 

crρ
1  и съответния огъващ момент  опънните напрежения в 

бетона достигат неговата опънна якост и сечението се напуква. Между пукнатините 
съществува взаимодействие между бетона и армировката. Процеса на образуване на 
пукнатини води до прогресивно намаляване коравината на сечението.  Граничните усилия се 
достигат при стадий на напълно напукване, където взаимодействието между бетона и 
армировката в зоните между пукнатините, се изчерпва напълно.  

crM
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2.2.2. Вземане под внимание на степента на пукнатинообразуване по  EN 1992-1 
Съгласно EN 1992-1 т.7.4.3 (3) изменението на кривината на напукано сечение, 

натоварено с огъващ момент, се отчита със следната хиперболична зависимост: 
2

1 







−=

i

cr

M
M

ς              (2) 

 
където: 

crM  огъващият момент, който предизвиква възникване на първата пукнатина 

crMM >  е моментната стойност на огъващия момент в сечението 
2.2.3. Процедура за изчисляване по CICIND-2001 
Съгласно CICIND-2001 поведението на вертикалните сечения се разделя на три стадия: 
- стадий на еластично поведение 

t
IET

M
I

cmT
T

.∆
=
α

            (3) 

където: 
Tα  е коефициентът на температурно разширение на бетона и армировката; 

II  е коравината на ненапуканото сечение; 
t  е дебелината на сечението. 
- стадий на слабо напукване 

ct
I

T fWM .=              (4) 
където: 

IW  е съпротивителният момент на ненапуканото сечение; 
ctf  е опънната якост на бетона, която се изчислява съгласно EN 13084-2 т.5 

- стадий на значително напукване 

t
IET

M
m

cmT
T

..∆
=
α

            (5) 

където: 
mI  е моментната коравина на сечението, която се определя от формула (5) и от 

следното уравнение: 

I
cm

II
cm

T
m

cm

T

IE
M

IE
M

IE
M

.
5,0

.
1−=            (6) 

където: 
II  - коравината на ненапуканото сечение; 
III  - коравината на напълно напукано сечение; 

1M  - огъващият момент при образуване на първата пукнатина. 
2.2.4. Процедура за изчисляване по ACI-98 
Съгласно ACI-98 се приема предпоставката на напълно напукано сечение. 

Напреженията в бетона и армировката от температурни въздействия се изчисляват по 
формулите: 

cxteCTC ETcf .'.." α=  - напрежение на натиск в бетона     (7) 

( ) sxteSTC ETcf ..''2−= γα  - напрежение в опънната армировка   (8) 

където: 
teα  е коефициентът на температурно разширение на бетона и армировката; 

( ) ( )[ ] ([ )]212
2

11 '1''''21'''1'''' γγγργργρ −+++++−= nnnc     (9) 

'ρ  - процент на армиране на армировката от външната страна спрямо площта на 
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напречното сечение 
sesi AA=1'γ  - отношението на площта на армировката откъм вътрешната страна към 

площта на армировката откъм външната страна 

hd=2'γ  - отношението на полезната височина на опънната армировка към дебелината 
на сечението 

cs EEn ='  

2.2.5. Процедура за изчисляване по НППСК-89 
В НППСК-89 също е приета предпоставката на напълно напукано сечение. Огъващият 

момент в сечението от температурна разлика се изчислява по формулата: 

s
T

T B
h

TM .∆
=
α               (10) 

където: 

( )( ) sss EbdB ρξξ 5,0113 −−=  - коравина на напълно напукано сечение   (11) 

( )
2

42
sss αραραρ

ξ
++−

=            (12) 

2.3. Анализ на поведението на конструкцията  
Тъй като огъващият момент от температура  възниква вследствие ограничени 

деформации, той би следвало да се получи по формула (1), като намалението на коравината 
да се вземе под внимание с подходяща функция, подобна на (2): 

TM

 
2

1

1
1































−=

i

cr

ρ

ρ
βς              (13) 

Функцията ς  по формула (13) е бързо сходяща, т.е. коравината на сечението намалява 
значително след първоначалното напукване и бързо достига стойности, близки до коравината 
при пълно напукване. Изследванията показват, обаче, че тази функция отговаря на 

граничните условия на коравината само за долната граница 0=ς при 
cri





=







ρρ
11 . За да 

бъде изпълнено граничното условие 1=ς  при 
u




ρi


=







ρ
11  трябва кривината да нарастне 

до безкрайност. Поради това функцията (13) следва да се замени с функция, даваща сходно 
поведение и отговаряща на граничните условия. Търсената зависимост има следния вид: 

baI iieff += 2
, .ρ               (14) 

където: 

22
ucr

ucr II
a

ρρ −
−

=  ; 22

22 ..

ucr

ucrcru II
ρρ

ρρ
−
−b =          (15a) (15b) 

Формула (14) може да се запише така: 

( ) cruieff III ςς −+= 1.,              (16) 

където: 
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1

1

i








−=

ρ

ββς  ;   22

2

1
ucr

cr

ρρ
ρ

β
−

= ;    222
1

ucr ρρ
β

−
=     (17a) (17b) (17c)  

Функцията (16) има видът, показан на Фиг. 1, а огъващият момент по формула (1) като 
функция на кривината е представена на Фиг. 2.  

      
Фиг. 1         Фиг. 2 

3. Сравнителен анализ за определяне на усилията във вертикалните сечения на 
стоманобетонните комини от температурни въздействия по CICIND-2001, ACI-98, 
НППСК-89 и по предложения от автора метод 

Анализът е извършен за температурна разлика в диапазона 0÷100°С, за бетон клас 
С16/20, и за проценти на армиране на пръстеновидната армировка sρ  в диапазона 0,2÷1,0%. 
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Фиг. 3. Разрезни усилия при =0,20м; t

бетон клас С16/20; sρ =0,2% 
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Фиг. 5. Разрезни усилия при =0,20м; t

бетон клас С16/20; sρ =0,6% 
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Фиг. 7. Разрезни усилия при =0,20м; t

бетон клас С16/20; sρ =1,0% 
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Фиг. 4. Разрезни усилия при =0,30м; t

бетон клас С16/20; sρ =0,2% 
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Фиг. 6. Разрезни усилия при =0,30м; t

бетон клас С16/20; sρ =0,6% 
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Фиг. 8. Разрезни усилия при =0,30м; t

бетон клас С16/20; sρ =1,0% 

От Фигури 3 до 8 могат да бъдат направени следните изводи: 
- всички методи след определена температурна разлика дават сходни резултати. Това 

се дължи на факта, че коравината на сечението в тази зона остава почти постоянна и 
се доближава до минималната;  

- по CICIND и по предложения метод се отчита съдействието на бетона между 
пукнатините и прогресивното отваряне на нови пукнатини, докато ACI и НППСК не 
отчитат това поведение; 

- стойностите на разрезните усилия по CICIND и по предложения метод са 
приблизително еднакви при процент на армиране sρ ≥0,6%. При ниски проценти на 
армиране ( sρ <0,6%) по предложения метод се получават по-ниски резултати от 
CICIND поради това, че коравината на сечението пада в по-голяма степен при по-
малко количество армировка, което не е взето под внимание в CICIND; 

Граничните стойности на температурната разлика, респ. на огъващия момент, се 
определят на базата на две гранични състояния: 

- достигане границата на провлачване на армировката 002,0=sε ; 
- достигане на граничната стойност на широчината на пукнатините . 0,2mm=kw
Забележки:  
1.  - гранична температурна разлика и огъващ момент, при които се достига 

до граничната стойност на широчината на пукнатините 
wuwu MT ,,  ;

0,2mm=kw ; 
2.  - гранична температурна разлика и огъващ момент, при които се достига 

до граница на провлачване на опънната армировка 
yuyu MT ,,  ;

002,0=sε ; 
3. Липсващите стойности за T  означават, че T  1 uT>1

От Табл. 1 могат да бъдат направени следните изводи: 
- температурната разлика , която предизвиква първата пукнатина, по предложения 

метод не се променя и има стойност , докато по CICIND тя намалява с 
увеличение на дебелината на сечението от до . Това се 
дължи на факта, че опънната якост на бетона съгласно EN 13084-2 не е постоянна; 

crT
CTcr

o1,13=

Tcr Co5,17= CTcr
o6,16=

- граничните температурни разлики и огъващи моменти при достигане границата на 
провлачване на армировката са винаги по-големи от тези, при които се достига 
отваряне на гранична ширина на пукнатините. 

- процентът на армиране оказва значително влияние само върху стойностите на 
граничните огъващи моменти  и  , но не и върху стойността на граничната 
температурна разлика . Това се дължи на факта, че при малка температурна 
промяна и намаляваща коравина, промяната в получения момент е по-голяма. Освен 

wuM , yuM ,

wuT ,
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това коравината на силно напуканото сечение зависи в по-голяма степен от 
армировката, отколкото от бетона. 

 
Табл. 1. Характерни стойности на температурните разлики и огъващите моменти  

при бетон клас С16/20 

Предложен метод CICIND ACI НППСК 
ρs 

Tcr Mcr T1 Tu,w Mu,w Tu,y Mu,y Tcr Mcr T1 Tu,w Mu,w Mu,y Tu,y Mu,y Tu,y Mu,y 
височина 

на 
сечението 

- °C kNm °C °C kNm °C kNm °C kNm °C °C kNm kNm °C kNm °C kNm 

0.002 13.1 13.3   117.9 12.2 263.4 27.2 17.5 12.8   117.9 11.7 26.4 263.4 27.3 263.4 30.7
0.004 13.1 14.0 64.0 132.4 25.2 280.2 53.3 17.5 13.7 66.8 132.4 24.0 50.8 280.2 53.6 280.2 55.6
0.006 13.1 14.7 42.7 143.7 38.8 292.6 79.0 17.5 14.6 48.4 143.7 36.8 74.9 292.6 79.5 292.6 77.4
0.008 13.1 15.4 32.2 153.2 52.8 302.9 104.4 17.5 15.5 38.7 153.2 50.0 98.8 302.9 105.0 302.9 96.9

h=20cm 

0.010 13.1 16.0 25.9 161.6 67.2 311.6 129.7 17.5 16.3 32.9 161.6 63.5 122.4 311.6 130.2 311.6 114.7
0.002 13.1 30.0   78.6 18.3 263.4 61.2 17.0 28.0   78.6 17.6 58.9 263.4 61.4 263.4 69.1
0.004 13.1 31.5 69.0 88.3 37.8 280.2 120.0 17.0 30.0 65.1 88.3 36.0 114.3 280.2 120.7 280.2 125.1
0.006 13.1 33.0 44.7 95.8 58.2 292.6 177.8 17.0 31.9 47.0 95.8 55.2 168.6 292.6 178.8 292.6 174.1
0.008 13.1 34.5 33.3 102.1 79.2 302.9 235.0 17.0 33.9 37.8 102.1 74.9 222.2 302.9 236.2 302.9 218.1

h=30cm 

0.010 13.1 36.0 26.6 107.7 100.9 311.6 291.8 17.0 35.9 32.3 107.7 95.2 275.5 311.6 293.0 311.6 258.1
0.002 13.1 53.4   59.0 24.4 263.4 108.8 16.6 48.6   59.0 23.4 104.7 263.4 109.2 263.4 122.8
0.004 13.1 56.0   66.2 50.4 280.2 213.3 16.6 52.0 63.4 66.2 48.0 203.3 280.2 214.5 280.2 222.5
0.006 13.1 58.7 47.9 71.8 77.6 292.6 316.1 16.6 55.4 45.8 71.8 73.6 299.7 292.6 317.9 292.6 309.6
0.008 13.1 61.4 34.9 76.6 105.7 302.9 417.7 16.6 58.8 36.8 76.6 99.9 395.0 302.9 419.9 302.9 387.7

h=40cm 

0.010 13.1 64.1 27.5 80.8 134.5 311.6 518.7 16.6 62.2 31.4 80.8 127.0 489.8 311.6 520.9 311.6 458.9
0.002 13.1 53.4   59.0 24.4 263.4 108.8 16.6 48.6   59.0 23.4 104.7 263.4 109.2 263.4 122.8
0.004 13.1 56.0   66.2 50.4 280.2 213.3 16.6 52.0 63.4 66.2 48.0 203.3 280.2 214.5 280.2 222.5
0.006 13.1 58.7 47.9 71.8 77.6 292.6 316.1 16.6 55.4 45.8 71.8 73.6 299.7 292.6 317.9 292.6 309.6
0.008 13.1 61.4 34.9 76.6 105.7 302.9 417.7 16.6 58.8 36.8 76.6 99.9 395.0 302.9 419.9 302.9 387.7

h=50cm 

0.010 13.1 64.1 27.5 80.8 134.5 311.6 518.7 16.6 62.2 31.4 80.8 127.0 489.8 311.6 520.9 311.6 458.9
 

4. Пример 

Представените в Табл. 2 резултати за огъващите моменти от температура са получени 
въз основа на геометрическите характеристики и температурни разлики на примерен комин с 
височина 200m.  

 
Табл. 2. Стойности на разрезните усилия във 
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CICIND ACI BG Предложен
метод z h ∆Т ρs 

MT MT MT MT 

m m °C - kNm kNm kNm kNm 
0.00 0.56 17.1 0.013 126.3 69.0 60.5 84.7

30.00 0.50 15.2 0.013 96.2 48.9 42.9 76.4
60.00 0.44 13.3 0.013 65.2 33.1 29.1 62.3
90.00 0.38 11.4 0.013 41.7 21.2 18.6 39.8

120.00 0.32 9.5 0.013 24.6 12.5 11.0 23.5
150.00 0.26 7.6 0.009 11.7 4.9 4.4 12.4
190.00 0.18 5.2 0.003 3.1 0.5 0.5 4.1

 
Фиг. 9. Огъващи моменти от 
температура във вертикалните 

сечения 
 

От Табл. 2 и Фиг. 9 е видно, че за примерния стоманобетонен комин усилията във 
вертикалните сечения по предложения метод почти съвпадат с получените по CICIND. 
Разликата при по-долните сечения се дължи на различните гранични температури при 
първоначално напукване . Резултатите по ACI и НППСК са с 50% по-ниски, тъй като в crT

- 178 - 



 

конкретния пример температурните разлики са малки и се достига до напукване само в 
долната част на комина.  

 
Заключения 

1. Меродавно гранично състояние при температурни въздействия се получава при 
достигане на граничните стойности на широчината на пукнатините. Армировката не достига 
граница на провлачване, а бетонът – до якостта му на натиск.  

2. Процентът на армиране на пръстеновидната армировка оказва значително влияние 
върху граничните температурни разлики и огъващи моменти.  

3. Резултатите от предложения метод са сходни с тези, получени по CICIND, но се 
отчита по-реалното поведение на вертикалните сечения на стената на комина при слабо 
напукване. 

4. Извършени проверки на моменти, вследствие температура, при примерен комин 
дават реалистични резултати.  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОГЪВАНЕ НА ПЛОЧИ ОТ ЛАТЕРИТЕН 
БЕТОН, АРМИРАН СЪС СТОМАНЕНИ ВЛАКНА 

М. А. Салау 1, А. О. Даводу 
Резюме 
В статията са показани характеристиките при огъване на плоча от латеритен бетон, армиран със 

стоманени влакна. 24 броя бетонни плочи с размери 1300 mm x 500 mm x 150 mm са армирани с различен 
процент влакна при стъпки от 0.25 % до 2 % от 0 % и са изпитани при двуточково натоварване с подпорно 
разстояние 1200mm.   
Стоманените влакна са обикновени, прави, рязани, с характеристично отношение 56. Резултатите показват, че: 

I. Латеритният бетон и влакната подобряват пластичността на плочата, като натоварването за поява 
на пукнатини и граничното разрушаващо натоварване се увеличават до 52 % с нарастване на 
процентното съдържание на влакната. Въвеждането на влакната увеличава и устойчивото 
провисване в центъра на плочата от латеритен бетон. Максималното устойчиво провисване е 
2.39 mm.  

II. Увеличаването на армировката над 1 % от обема на бетона води до сухо разлояване на бетона. 
Следователно, водоциментното отношение следва да бъде увеличено при нарастване на 
съдържанието на влакната. Армирането с влакна на латеритния бетон до 1% се счита за горна 
граница на съдържанието им. Това съдържание на влакна води до нарастване на устойчивото 
натоварване с около 52 % и на максималното устойчиво провисване – с около 28 %, в сравнение с 
неармирания бетон с умерено сухо разслояване само около 5 %.  

III. Влакнесто армираните плочи от латеритен бетон се препоръчват за случаите, когато общият 
граничен товар не превишава 20 kN/m2, и особено за евтино жилищно стриоителство. 

Ключови думи: Влакнеста стоманен армировка, плоча от латеритен бетон, характеристики при огъване, 
провисване, разслояване. 

 

FLEXURAL CHARACTERISTICS OF STEEL FIBRE REINFORCED 
LATERIZED CONCRETE SLABS 

M. A. Salau 1, A. O. Dawodu 
Abstract 
This paper reports the flexural characteristics of steel fibre reinforced laterized concrete slab. 24 Nos. 1300 mm x 

500 mm x 150 mm concrete slabs were reinforced with varying percentages of the fibres in steps of 0.25 % up to 2% 
from 0 % and were tested on two point loading over a span of 1200 mm. 

The steel fibres were plain straight chopped brass fibres of aspect ratio of 56.  The results showed that:  
I. Laterized concrete and fibres improves the ductility of the slab while there is increase in cracking and 

ultimate failure loads up to 38 % with increase in percentage of fibre content. The introduction of fibres 
also increased the sustained central deflection by the laterized concrete slab. The maximum sustainable 
deflection being 2.39 mm.  

II. Fibre reinforcement above 1 % of the concrete volume resulted in dry segregation of concrete. Thus, 
water/cement ratio should be increased with increasing fibre content. 1 % fibre reinforcement in laterized 
concrete should be considered as the limit.  This fibre content resulted in increase of about 38 % in 
sustainable load and about 28 % in maximum deflection sustained compared with unreinforced concrete 
with moderate dry segregation of only about 5 %.  

III. The fibre reinforced laterized concrete slabs can be recommended for usage where the total ultimate load 
is not more than 20 kN/m2, especially for low-cost housing. 

Keywords: Steel fibre reinforcement, laterized concrete slab, flexural characteristics, deflection, segregation. 
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- 180 - 
Катедра по строително инженерство и инженерство на околната среда, Университет – Лагос, Акока, Яба 



 

- 181 - 

INTRODUCTION 

Normal concrete has a comparatively low tensile strength, and for structural applications, the 
normal practice is either to incorporate steel bars to resist any tensile forces (reinforced concrete) or 
to apply compressive forces to concrete to counteract these tensile forces (prestressed concrete). 
Randomly oriented fibres may be introduced into the concrete mix to improve its tensile properties 
as concrete has low tensile strength. 

 
Several attempts have been made to investigate the effects of incorporation of different fibres 

in concrete beams. Rovacs and Balaz (1) reported on an experimental study on 21Nos. fibre 
reinforced concrete beams and concluded that steel fibres do not increase shear capacity but also 
provide substantial post-peak resistance and ductility in conventionally reinforced beams as well as 
in prestressed pretenssioned concrete beams.  Some of the test variables were amount and type of 
fibres, amount of stirrups and types of longitudinal reinforcement (prestressed and non-prestressed). 

 
Neves and Fernades de Almeeda (2) investigated the influence of matrix strength, fibre 

content and diameter on the compressive behaviour of steel fibre concrete.  Two types of matrix and 
fibres were tested, concrete compressive strength of 35 and 60 MPa, 0.38 and 0.35 mm fibre 
diameter, and 30 mm fibre length were considered.  The volume of fibre in the concrete was varied 
up to 13 %. The results indicated that addition of fibres to concrete enhances its toughness and 
strain at peak stress but reduces the Young’s Modulus slightly.  Simple expressions were proposed 
to estimate the Young’s Modulus and the strain at peak stress, from the compressive strength 
results, knowing fibre volume, length and diameter. An analytical model to predict the stress-strain 
relationship for the steel fibre concrete in compression was also proposed. 

 
Khaloo and Kim (3) reported, after studying the effect of various concrete strength levels on 

strength and ductility behaviour of steel fibre reinforced concrete beam (SFRC) under direct shear, 
that the addition of fibres, regardless of concrete strength, led to shear strength, ductility and 
toughness enhancement of the concrete; the improvement being more pronounced for higher 
strength concrete than for lower strength concrete. This may be attributed to the improved load 
characteristics associated with the use of fibres in conjunction with high strength concrete. 

 
Duzgun et al (4) investigated the effect of steel fibre ratio on the mechanical properties of 

concrete. 25%, 50%, 75% and 100% pumice ratios by volume were used instead of the natural 
aggregate while 0.5%, 1.0% and 1.5% steel fibre ratio by volume of the sample were experimented.  
The results showed that the increasing pumice aggregate ratio decreased the unit weight and the 
mechanical properties of concretes.  When compared to the control without fibres, with the increase 
in steel fibre ratio in the mixtures unit weight, compressive strength, splittery- tensile strength and 
flexural strength of concretes increased up to 8.5%, 21.1%, 61.2% and 120.2% respectively. 
Module of elasticity and deformation capability were decreased with increase of pumice aggregate 
and steel fibre ratio in the mixture.    

 
Chen Pu-Woei and Chung (5) studied the use of carbon-fibre reinforced concrete as an 

intrinsically smart concrete for damage assessment during static and dynamic loading, and reported 
that such fibres serve to bridge the cracks and provide a conduction path. Casanova et al (6) 
reported, while investigating the possible replacement of transverse reinforcements in reinforced 
concrete beams with steel fibres, that  the higher the height of beam the wider the crack opening at 
failure. Salau (7) studied the effectiveness of steel fibres as web reinforcement in normal concrete 
beams with longitudinal steel reinforcement. He observed that the ultimate shear load increased 
with increase in the volume of fibre content and the shear strength of the beam with fibre content 
increased with decreasing shear span- to -effective depth ratio. 

Nataraja et al (8) developed a practical rapid method of proportioning steel fibre reinforced 
concrete (SFRC) mixes.  They observed that SFRC developed significant impact resistance even for 
small addition of steel fibres. 
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Salau (9) has defined Laterized Concrete can be defined as concrete in which the fine 
aggregate has been partially replaced with Lateritic soils in its natural state. Osunade and Lasisi (10) 
reported that the flexural strength of laterized concrete beams decreases with increases in sizes of 
coarse aggregates, increases with increase in curing ages for crushed granite and dug-up aggregates. 
The flexural strength of laterized concrete containing crushed granites was higher than those for 
dug-up aggregates.  

 
Most of works carried out so far had their emphasis on the enhancement of shear capacity in 

fibre reinforced normal concrete beams. Few were on shear and tensile strength of normal concrete 
slabs while less attention is focused on the flexural behaviour of Laterized concrete slabs reinforced 
with steel fibres. However, slab is a key structural element that is most likely to fail in flexure rather 
than in shear, especially with thickness not less than 150mm. Further more, efforts have been 
intensified on the partial substitute of sand with lateritic fine, where abundantly available, for 
economic reasons. Thus, this paper reports an experimental investigation on the flexural behaviour 
of laterized concrete slab, reinforced with only steel fibres.  

 
EXPERIMENTAL PROCEDURE 

The fine aggregates used in this work was made up of 75 % sand and 25 % laterite; the sand 
and laterite had densities of 2200 kg/m3 and 2444 kg/m3 respectively.  The coarse aggregate used 
was granite, having a maximum aggregate diameter of 12.5mm and a density of 2718 kg/m3. The 
grading curves for sand, laterite and granite are shown in Figure 1. 

 

BRITISH STANDARD SIEVE SIZES
micron mm

PARTICLE SIZE (mm)
CLAY fine medium coarse fine medium coarse fine medium coarse COBBLES

SILT SAND GRAVEL

Figure 1: Grading Curves for Sand, Laterite, and Granite
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Ordinary Portland Cement were used as cementatious matrix. The fibres used were plain, 
straight chopped brass fibres; having a diameter of 0.36 mm, a length of 20 mm, an aspect ratio of 
56 and a density of 10,000 kg/m3. The percentage of fibre reinforcement was varied in steps of 
0.25 % of slab volume, from 0 % (corresponding to unreinforced laterized concrete) to 2.0 % except 
1.75%.  The concrete mix adopted was 2:3:6 (cement: fine aggregate: coarse aggregate) with water / 
cement ratio of 0.7 by weight in order to have a workable mix. The replacement of 25 % of the fine 
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aggregate constituent with laterite gave a mix ratio of 1:0. 375:1.125:3 by weight for cement, 
laterite, sand and granite respectively. ln all twenty-four 150 mm cubes were cured and tested for 
physical and strength properties while Twenty-four 1350 mm x550 mm x 100 mm slabs were also 
cast and tested to failure; three samples of the slab corresponding to same fibre content, mix 
proportion and water-cement ratio. The specimens were removed from their moulds after 24 hrs of 
casting, and cured under wet sack for further 49 days, making 50 days old concrete. 

 
Five dial gauges were placed under each specimen to monitor the vertical displacements along 

the longitudinal and lateral axis.  One dial gauge was located at the mid-span; two dial gauges at 
mid-points of a transverse line through the centre, that is, one each between the mid-span and the 
slab edges while the other two dial gauges were located along the longitudinal axis through the mid 
span.  Figure 2 shows the location of the dial gauges while Figure 3 shows the schematic diagram of 
the loading arrangement of the slab.   
 

 

 

 

 

 

 FIGURE 2: Position of Dial Gauges 
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FIGURE 3:  Loading Arrangement. (1, 2 & 3 – Dial Gauges) 
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The slab specimens were subjected to loads applied form the Avery Load Testing Machine.  

For every load increase of 0.40 kN, readings were taken from all the dial gauges up to the failure 
point. All specimens were tested as simply supported slabs subjected to a two-point load, through a 
steel distribution beam. 

 
EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION 

Mode and Pattern of Failure of Slabs 
In a simply supported one – way slab, subjected to equal line loads at the third points, the 

middle third of the span is subjected to zero shear and maximum bending moment, while the 
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remaining sections experience maximum shear force and varying bending moment. The largest 
flexural strains therefore occur within the middle third of the span and consequently, cracking 
initiates at the bottom of this region. 

 
For all the slabs a single transverse straight crack was observed across the panel at the 

cracking load and widened until the ultimate failure. The failure mode for all  the slab specimens 
was flexural, which occurred within the constant moment span (400mm) area and this implies that 
the slabs developed adequate resistance against diagonal shear.    

 
The fibres at the point of failure of the slabs do not break; they simply pulled out from the 

adjacent areas. This may be attributed to the limited bond strength between the fibres and the 
concrete matrix; that a fibre length of 20mm is able to mobilize, when the fibres take on stresses.  
The fibre, under stress, is thus pulled out at a much less bond strength than its own tensile strength. 
The slab collapsed definitely through the crushing of the concrete in compression after excessive 
deflection rather than the fracture of the steel fibres. 

 
For the plain concrete (i.e. 0 % fibre) the slab, more or less, failed in flexure as soon as the 

single transverse crack appeared across its centre while the slabs with fibres were observed to 
sustain the cracking load and further load for a duration, even after the appearance of the single 
transverse crack. The duration of sustained cracking load increased with increase in fibre content.  

 
Dry segregation of concrete is observed to increase with increase in the volume of fibres, 

starting with the 1.0 % fibre concrete with less than 5 % segregation while the maximum 
segregation percentage of 70 % of concrete volume was observed in the 2.0 % fibre concrete. 
Considering the surface area of the fibre (approximately 45mm2) and the number of fibres in the 
various fibre reinforced concrete slabs, the  significant adverse effect of the  fibres on the water-
cement ratio of the fibre reinforced concrete should be expected.  This progressively reduced the 
cohesion of the fibre concrete, as the volume of fibres in increased.  Above 1.0 % fibre content in 
the slab, the onset of a pronounced dry segregation of concrete is observed. The degree of 
segregation subsequently increased in approximately direct proportionality to increase in volume of 
fibres.  This is shown in Table 1. 

Table 1: Results of Fibre Reinforced Laterized Concrete Slab Under Loading 

FIBRE CONTENT, AS 
PERCENTAGE OF SLAB 
VOLUME (%) 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 2.00 

FIRST CRACKING LOAD 
(kN) 

10.8 10.0 11.6 12.4 16.5 12.5 13.0 12.8 

MAXIMUM SUSTAINED 
LOAD (kN) 

10.8 11.2 12.4 12.8 17.5 13.2 15.1 13.2 

CENTRAL DEFLECTION AT 
ULTIMATE LOAD (x 10-2mm) 

102 127 114 183 140 239 272 178 

MAXIMUM LONGITUDINAL 
DEFLECTION AT QUARTER 
SPAN (x10-2mm)  

55.9 69.6 62.6 100 107.1 130.9 148.9 102.5 

MAXIMUM TRANSVERSE 
DIFLECTION AT QUARTER 
SPAN (x 10-2mm) 

78.2 97.4 87.6 140 150 183.2 208.5 143.5 

SEGREGATED CONCRETE 
VOLUME (%) 

0 0 0 0 5 25 50 70 

 
Effect of Fibre Content on Strength 
Table 1 shows the values of the sustained cracking and ultimate loads with increase in the 
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fibre content. There was a general increase in the value of the cracking load within the fibre volume 
content from 0 % fibre content in the slab up to the 1.0 % fibre slab, which sustained a maximum 
cracking load of 16.0 kN, an increase of 34.55 % above the 10.8 kN, sustained by the plain 
unreinforced laterized concrete. The increase in tensile strain capacity and the resultant increase in 
the duration of sustained loading are in agreement with observation by Osunade and Ogundeko 
(10). The ductility property of the fibre composite might have been increased due to visco-elastcity 
of the laterite content. 

 
Figure 4 expresses the variation of the average ultimate failure load with the fibre volume in 

the laterized concrete slab. There was gradual increase in strength of the laterized concrete with 
increase in the volume content of steel fibre up to 1 %. However, a reduction in the strength 
capacity was observed after 1 % fibre volume content it behaved alike as in the cracking load. For 
example, a reduction of 25.5 % was observed in the strength of the 2.0 % fibre concrete, compared 
to the 1.0 % fibre concrete. This may be attributed to the adverse effect of the observed dry 
segregation in 2.0 % fibre reinforced laterized concrete was 70% while that of 1 % fibre content 
was only 5 %. The dry segregation was pronounced in the 2.0% fibre laterized concrete, with 
segregated concrete volume of about 70 % of slab volume. The fibres compete for water with the 
cement particles, thus significantly hampering the hydration process. The resultant incomplete 
hydration of cement is manifested in the observed dry segregation of the laterized concrete. All 
these, adversely affected the ability of the resultant concrete to take on stresses, resulting in the 
observed strength reduction as volume of fibre reinforcement increases above the nominal 1 % fibre 
content.  

 

Figure 4: Effect of Fibre Volume on the Ultimate Capacity of Fibre-Reinforced Concrete Slab
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Effect of Fibre Content on Deflection 
Table 1 also shows the average values of central deflection, as well as those of the transverse 

and longitudinal at the quarter points with load for the various fibre percentages while Figure 5 
shows the variation of maximum central deflection with volume of fibres in slabs.  The central 
deflection is observed to increase with increases in load, for the various fibre percentages. The 
maximum load of 7.5 kN was sustained by the 1.0 % fibre concrete, with a central deflection of 
140x10-2mm. These are increments of 38.29 % and 27.71 % above the load and central deflection 
respectively, sustained by the 0% fibre concrete. This showed that fibre reinforced laterized slab 
would have the tendency to give adequate warning before ultimate failure. The fibre, together with 
laterized soil provided substantial post-peak resistance and ductility. 
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The central deflection values for different fibre contents are observed to be, generally, of 
greater magnitude than either the lateral or longitudinal deflections, for all the tested specimens. 
This conforms with expectations; considering the fact that the points of central deflections fall 
within the slab’s major axis of bending and are at the points of maximum tensile strain in the slabs. 
Points of longitudinal and lateral deflections, on the other hands, are not at points of maximum 
tensile strain. For the fibre contents, values of the lateral deflections at quarter span are observed to 
be generally, of greater magnitude than the quarter span longitudinal deflections. This is also, in 
conformity with expectations, considering the fact that the span in the longitudinal direction is 
about twice that of the lateral direction while the central mid-span corresponds to the same point in 
both direction. The value of the deflection under constant load in the transverse direction is about 
30% higher than those in the corresponding longitudinal direction. 
 

Fig 1 :Load - Deflection curvesof the slabs

Figure 5 :Load - Deflection (central) curves of the fibre-reinforced slabs .
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The results showed that the incorporation of fibres in concrete increased the maximum 

deflection that can be sustained by concrete slabs without failure, thus increasing flexural strength 
of concrete slabs.  This is in agreement with observations by P. Balaguru and Andrew Foden (6) 
that fibres increase flexural strength substantially, while fibre reinforced concrete exhibits excellent 
ductility. 

 
The fibres, however also reduced the water-cement ratio and, as a consequence, the cohesion 

of concrete, this may account for the observed initial decrease in the max deflection as the volume 
of the fibres is increased, and in the 2.0% fibre concrete. The effect of the lateritic soil should also 
be considered.    

 
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

From the results obtained from the experimental investigation of the performance of fibre 
reinforced laterized concrete slabs, the conclusions that could be drawn include: 
 

I. Laterized concrete and fibres improves the ductility of the slab while there is increase in 
cracking and ultimate failure loads up to 38% with increase in percentage of fibre 
content. The introduction of fibres also increased the sustained central deflection by the 
laterized concrete slab. The maximum sustainable deflection being 2.39 mm.  

II. Fibre reinforcement above 1 % of the concrete volume resulted in dry segregation of 
concrete. Thus, water/cement ratio should be increased with increasing fibre content. 1% 
fibre reinforcement in laterized concrete should be considered as the limit. This fibre 
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content resulted in increase of about 38 % in sustainable load and about 28 % in 
maximum deflection sustained compared with unreinforced concrete with moderate dry 
segregation of only about 5%. 

IV. The fibre reinforced laterized concrete slabs can be recommended for usage where the 
total ultimate load is not more than 20kN/m2, especially for low-cost housing. 

 
The foregoing presents fibre as a potentially viable alternative to conventional reinforcement 

in concrete slabs. The optimum water/cement ratio problem should be researched into to reduce the 
high segregation of steel fibre content above 1% in the laterized concrete slab.  

 
The economic advantages inherent in the use of laterized fibre reinforced concrete may help 

ease foreign exchange problems in developing nations, like Nigeria. Thus, the incorporation of 
fibres in plain concrete while serving specific structural purposes equally makes good economic 
sense. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЛАКНА ОТ МАСЛОДАЙНА ПАЛМА 
КАТО ОГЪВАЩА АРМИРОВКА НА БЕТОННИ ПЛОЧИ 

М. А. Салау 1, Е. Е. Икпонмвоса 2 

Резюме 
В тази работа се представят резултати от изследванията върху поведението на ленти от влакна 

от маслодайна палма при използването им за армиране на бетонни плочи. Излети са осемнадесет 
бетонни плочи с размери на напречното сечение 500 mm x 100 mm и дължина 1300 mm и са изпитани 
при различно съдържание на армировката от влакна на маслодайна палма (ленти с размери 
10 mm x 25 mm x 1200 mm), като процентът на армиране се променя от 2.0 % до 4.0 % през стъпка от 
0.5 %. Образците са подложени на линейно натоварване, за да се опеределят поведението им при 
разрушаване, пукнатионообразуването, провисването и работата след поява на пукнатините. 

Резултатите показват, че разрушаването настъпва чрез повреда на бетона след поява на 
пукнатините при огъване с нарастване на натоварването, докато лентите от влакната на маслодайна 
палма остават без увреждания. Напукването и граничното натоварване се увеличават с нарастване на 
процента на армировката на бетонните плочи, армирани с влакна от влакнодайна палма. Установено 
е, че така армираните плочи могат да поемат товари до 15.8 kN (26.33 kN/m2), което представлява 
нарастване от 145 % на носимоспособността им в сравнение с обикновените бетонни плочи. 
Оптималната стойност на процента на ариране с влакна на маслодайна палма е 4 % при достатъчно 
развитие на пластичността на плочите. Предлага се използването на влакната от маслодайна палма 
като заместител на стоманената армировка на бетонни плочи за леки конструкции като трегери, 
покривни плочи на наблюдателни шахти и дренажни стени, поемащи малки товари. 

Ключови думи: Армировка от влакна на маслодайна палма, бетонни плочи, гранична якост, 
характеристики при огъване, начин на напукване, провисване. 

 
PERFORMANCE OF OIL PALM FIBRE AS FLEXURAL 

REINFORCEMENT IN CONCRETE SLABS 
M. A. Salau 1, E. E Ikponmwosa 2 

Abstract 
This study reports on the results of investigation on the behaviour of oil palm fibre strips used as 

reinforcement in reinforced concrete slabs. Eighteen concrete slabs of 500 x 100mm cross-sectional area and 
1300 mm in length are cast and tested with different oil palm fibre reinforcement strips of 10 mm x 25 mm x 
1200 mm bars; varying from 2.0 % to 4.0 % in step of 0.5 % increment. The specimens are subjected to line 
loads to determine their failure behaviour, deflection, crack patterns and post-crack performance.  

Results indicate that failure occurred by crushing of the concrete with flexural cracks appearing with 
increasing load. However, the oil palm fibre remained unaffected. The cracking and ultimate failure loads 
increased with increase in percentage reinforcement of the oil palm fibre reinforced slabs. It was observed 
that the oil palm fibre reinforced slabs were able to sustain loads up to 15.8 kN (26.33 kN/m2) which 
represents about 145% increase in the load bearing capacity when compared with plain concrete slabs. It was 
suggested that oil palm fibre can be used as substitute for steel reinforcement in reinforced concrete slabs for 
light flexural applications such as lintels, manhole cover slabs and drain walls supporting light loads.  

Keywords: Oil palm fibre reinforcement, concrete slabs, ultimate strength, flexural characteristics, 
crack pattern, deflection. 
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1. INTRODUCTION 

The current depression being experienced in Nigeria and other developing counties where 
reinforced concrete is widely used in construction is attributed to the high and ever increasing cost 
of reinforcing steel. It has led to the exploration of abundant, naturally occurring materials such as 
bamboo, coconut fibres, sisal and oil palm fibres, which can be obtained locally at low cost using 
local manpower and technology. Also, corrosion of steel in concrete has constituted a major 
concern for its use when compared to non-corrosion naturally occurring reinforcing fibres like the 
oil palm.  

Furthermore, the rising level of pollution in the construction industry calls for the adoption of 
“Eco-structures”, which are constructions that are in harmony with the surroundings and do not 
violate the environment neither through the chosen building materials nor through the construction 
methods. Tolede et al [1] observed that the United Nations, at a session on building materials and 
health, recommended the use of soft wood and vegetable fibres as substitutes for some industrial 
materials like asbestos-based products that are considered hazardous to human health. 

Ghavami [2] noted that the search for non-polluting materials that consume little energy in 
their production and/or utilization has also turned the attention of researchers to local materials such 
as natural vegetable fibres and agricultural wastes for engineering applications. Al-Oraimi and Seibi 
[3] carried out investigation on the mechanical characterization and impact behaviour of concrete 
reinforced with natural fibres and concluded that high strength concrete displayed a brittle 
behaviour and less tough characteristics than normal strength concrete. Reis [4] reported on the 
study conducted on the fracture and structural characterization of natural fibre-reinforced polymer 
concrete, substituting synthetic with recycled natural fibres (coconut, sugar cane and banana fibres).  
Ghavami [5] presented the results of some of the recent studies of the microstructure of bamboo as 
a functional gradient material. The studies led to the establishment of bamboo’s composite 
behaviour through the role of mix. A concise summary regarding bamboo reinforced concrete 
beams, permanent shutter concrete slabs and columns was discussed. He concluded that the use of 
bamboo in these concrete elements could contribute, on a large scale, to sustainable development 
without harming our globe. Kriker et al [6] examined four types of date palm surface fibres and 
determined their mechanical and physical properties such as strength, continuity index, toughness 
and microstructure as a function of curing in water and in hot-dry climate. The results showed that 
increase in length and percentage of fibre reinforcement in both media tends to improve the post 
crack flexural strength and the toughness coefficients but decreased the first crack and compressive 
strengths. 

Salau and Sadiq [7] investigated the structural properties of naturally occurring oil palm fibre 
strips as reinforcement in concrete beams. They observed that the ultimate flexural strength of oil 
palm reinforced concrete beams compared favorably with mild steel reinforced beam sections. The 
cracking load of the palm oil palm beams even exceeded that of the mild steel reinforced beams; an 
indication that the concrete is stiffer in the oil palm reinforced beams. Kankan et al [8] performed 
laboratory tests on ten simply supported one-way palm stalks reinforced slabs subjected to 
concentrated line loads and eleven bamboo reinforced concrete two–way slabs with simply 
supported boundaries subjected to concentrated central loading. They concluded that the use of fan-
palm as fibre reinforcement in concrete slabs offers a greater restraint to shrinkage as compared to 
plain concrete; and that uniformly distributed fibres are more effective. However, palm fibres are 
weaker in tension than bamboo. Jimoh and Adeifa [9] reported on the structural characteristics of 
fan palm reinforced concrete slabs and showed that the flexural strength of the slabs increased 
proportionally with increased percentage of fan palm reinforcement. However, large deflections and 
wide cracks were observed, especially at capacity load. This is due to the low elastic modulus of 
palm. The researchers further observed that failure was not only by crushing of concrete but also in 
tension. 

The utilization of readily available indigenous biological materials such as oil palm fibres has 
a great practical value and potential. Therefore, there is the need to carry out more studies on the 
use of oil palm fibre as reinforcement in structural concrete elements. In this work, emphasis is on 
slabs, as not much work has been done in this area. More efforts have been on the beams and the 
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usage of oil palm fibre as architectural ornament.  
 
2. EXPERIMENTAL PROCEDURE 

The particles of  the fine aggregate (sharp sand ) used in this experiment are those passing 
sieve with aperture 4.75 m and retained on sieve with aperture 0.063 mm, while the coarse 
aggregate is crushed granite with 10 mm maximum size and density of 2690 kg/m3. The cement is 
Ordinary Portland cement whose properties conform to British standard BS 12 [10]. The mix 
proportion of 1:2:4 (cement: sand: granite) by weight with water cement ratio of 0.60 was adopted. 
Twenty-four 150 mm cube specimens were cast to determine the concrete strength of the different 
types of slab.  

The oil palm strips used are 10 mm x 25 mm cross-sectional area and 1.25 m in length for 
main reinforcement and 10mm x 25mm x 400mm for distribution bars. The rectangular bars used 
for the experiment were selected from those that fell within the range of 10mm and 50mm from the 
black strand outer layer of the tree, being the strongest part. The selected bars were carefully 
arranged in stacks and left out-door on a wooden base, to dry (natural seasoning). The initial 
moisture content of the oil palm fibres was determined by the oven-drying method before 
seasoning. At intervals of 3 days (initially) and 7 days (subsequently), test samples of palm fibres 
undergoing seasoning were cut and their moisture contents determined. After 45 days of seasoning, 
samples of 5 mm x 15 mm x 200 mm rectangular bars were obtained for moisture content and 
structural strength determination respectively. 

The oil palm reinforcing strips are coated with bitumen by impregnation. ‘Acada fibre’ rope 
of 1.5 mm diameter, locally known as ‘manila rope’, is wound round each of the coated strips at 
29mm spacing to provide ribs on the palm fibre strips. Another thin coating of bitumen is applied, 
the splints then immediately sand basted with sharp sand and allowed to completely dry before use.  

The tensile characteristics of the oil palm strips is initially determined from three untreated 
but seasoned 10 mm x 25 mm x 300 mm palm fibre strips using Avery Denison testing machine 
with a maximum capacity of 50 kN. Load was applied incrementally at 1.0 kN until failure. The 
results obtained showed that the oil palm strips were only able to sustain a tensile loading of 
9.75 kN (44.32 N/mm2). The ultimate failure was characterized by rupture and longitudinal pulling 
apart of the test samples.  

The test specimens are oil palm strips reinforced concrete slabs of 500mm x 100mm cross-
section and 1300mm length. The oil palm reinforcement is varied from 2% to 4.0%. Figure 1 shows 
general arrangement and details of reinforcement for a typical slab. For each percentage of 
reinforcement, three slabs are cast. 

The test specimens are de-moulded after 24 hours and cured with damp jute bags for 28 days 
before being tested. The cracking and ultimate failure loads of the test specimens are determined 
with the aid of Avery Universal testing machine with a maximum capacity of 100 Tonnes 
(9800 kN). Dial gauges are positioned at three critical points on the underside of the slab, as shown 
in Figures 2. The slab is simply supported on a span of 1200mm with a fixed roller support at one 
end and a movable roller support at the other. The concentrated central load is spread by an I-
section and rollers into line loads at 400 mm from each support. Figure 3 shows the typical loading 
arrangement while Table 1 shows the details of the oil palm fibre reinforcement for all the cases.  

For each incremental load of 1 kN, deflection, development and propagation of cracks was 
noted. 

Table 1.  Details of Oil Palm Fibre Reinforcement In Concrete Slabs 

Percentage 
Reinforcement (%) 

Number of Bars 
(10 x 25mm) 

Area of 
Reinforcement (mm2) 

Spacing of Bar 
(mm) 

2.0 4 1000 147 
2.5 5 1250 110 
3.0 6 1500 88 
3.5 7 1750 73 
4.0 8 2000 63 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Preliminary Tests on Oil Palm fibre Strips 
The initial moisture content of the oil palm fibres was determined by oven-drying before 

seasoning. The palm fibres were found to contain 60 % water by weight initially. However, after 45 
days of seasoning, a satisfactory moisture content of 13 % by weight was achieved. 

The results obtained from the preliminary direct tensile loading showed that the test samples 
failed in tension at an average load of 9.75 kN with an average final extension of 5mm resulting in 
percentage elongation of 1.67 %. The average ultimate tensile stress of the oil palm strips is 
44.32 N/mm2 with a corresponding value of the young modulus of 2659.2 N/mm2. This result 
showed that the tensile capacity of oil palm fibre reinforcement is relatively low when compared to 
mild steel reinforcement. However, it shows that the oil palm fibre strips have the capabilities to 
resist some tensile stress in concrete when compared with un-reinforced concrete. 

 
3.2 Crack Pattern and Mode of Failure 
The cracks initiated and propagated rapidly to within about two-thirds of the depth of the slab 

from the tension face (bottom), extending towards the compression zone of the slab (top). 
Thereafter, the propagation was gradual until failure occurred. The cracks occurred along the load 
lines on either sides of the slab; indicating the points of maximum flexural moment(s). It is 
observed that the formation and propagation pattern of the crack are similar for all the slabs 
containing 2.0 % (4 bars) and 2.5 % (5 bars) of oil palm fibre strips as reinforcement while in the 
test slab specimens containing 3.0 %, 3,5 % and 4.0 % oil palm fibre strips the flexural failure 
occurred at two-thirds of the span from the fixed end support. For unreinforced sections, failure was 
sudden, soon after the appearance of the first crack.  

It is also observed that with increase in the percentage of oil palm fibre reinforcement, the size 
of cracks formed decreased; an indication that the inclusion of palm fibre reinforcement helps arrest 
further extension of crack widths. 
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Figure 1: Typical Arrangement of Oil Palm strips in Slabs 
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Figure 3: Loading Arrangement. (1, 2 & 3 – Dial Gauges)
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No diagonal crack was observed, as such the failure was due to crushing of concrete as 

exposure of the oil palm fibre strips reinforcement within the concrete after testing, indicates that 
the reinforcement was unaffected and the bond between the reinforcement and the concrete also 
appeared adequate. There was no sign of a pull – out or slippage between the reinforcement and the 
concrete matrix. Thus, the measures taken to ensure bonding were apparently adequate. 

 
3.3 Flexural Behaviour  
According to Joule [11], the lever arm for natural fibre strips such as oil palm is 0.75 d, (d – 

effective depth) as against 0.95 d for steel, and the Ultimate Moment of Resistance, Mult = 0.37 fop 
Aopd; where fop – oil palm fibre stress and Aop – oil palm fibre strip cross-sectional area. The 
estimated (theoretical) failure load of the simply supported slab, Pult = (6Mult / L) – 3wL/4; where 
L = effective span and w = weight per meter length of slab.   

Table 1 shows test results of oil palm fibre reinforced concrete slabs under flexural loading as 
well as theoretical estimated values. 
 

Table 2. Characteristics in Flexure of Oil Palm Fibre Reinforced Concrete Slabs 

Percentage of 
Oil Palm 

Fibre Strip 
Reinforceme

nt in Slab 
(%) 

Load at 
First 

Crack 
(kN) 

Ultimate 
Failure 
Load 
(kN) 

Theoretical 
Failure Load 

(based on 
reinforcement) 

(kN) 

Theoretical 
Ultimate 

Moment, Mult 
(based on 

reinforcement) 
(kNm) 

Experimental 
Ultimate 

Moment, Mult 
(kNm) 

Maximum 
Central 

Deflection 
(based on 
4.0kN test 
load) (mm)

0.0 6.5 6.5 - - 1.30 3.0 

2.0 6.7 11.5 5.80 1.16 2.30 5.3 

2.5 6.3 12.1 7.25 1.45 2.42 4.4 

3.0 6.4 12.7 8.75 1.75 2.54 3.7 

3.5 6.0 13.7 10.20 2.04 2.74 2.9 

4.0 7.0 15.8 11.65 2.33 3.16 2.6 
 

Analysis of test results of specimens showed that the flexural strength of the slabs at 28-day 
curing varies with percentage of reinforcement. Generally, it was observed that increase in the 
percentage reinforcement gives significant increase in the ultimate load capacity of the oil palm 
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fibre reinforced concrete slabs when compared to plain concrete slabs. It is observed that for slabs 
with 2.0 % oil palm fibre strip reinforcements, initial cracks occurred at 6.7 kN while they were 
able to sustain further flexural loading up to 11.5 kN. This represents an increase of 80% over the 
value of the flexural strength of the unreinforced test specimens with a failure load of 6.5 kN only. 
At 2.5 % reinforcement, the slab sustained 6.3kN initial cracking load and further loading up to 
12.1 kN before the final failure. This resulted into 86 % improvement to flexural strength of the 
unreinforced test specimens. The 3.5 % and 4.0 % oil palm fibre reinforcements resulted in 110 % 
and 145% increase in load bearing capacity respectively. 

Although the appearance of cracks was delayed for the slabs with 2.0 % and 4.0 % 
reinforcement, a definite relationship between the percentage reinforcement and the initial cracking 
load could not be established from the results obtained. This is due to the fact that the reinforcement 
is not a major factor in the development of the initial cracks. These cracks occur when the stress in 
the concrete exceeds its modulus of rupture. 

It was observed that in all the cases, ultimate failure loads and values of experimental ultimate 
moment were considerably more than the corresponding theoretical values.  Value increases of 
198 %, 167 %, 145 %, 134 % and 136 % in both ultimate failure load and experimental ultimate 
moment were obtained relative to corresponding theoretical values for test slabs with 2.0 %, 2.5 %, 
3.0 %, 3.5 % and 4.0 % reinforcement respectively, indicating satisfactory performance.  

The experimental ultimate failure loads exceeded considerably, the obtained theoretical 
failure loads. Even with material factor of safety = 1.5, theoretical ultimate failure loads was less 
than experimental results. 

 
3.4 Deflection Characteristics of The Slabs 
The deflection values were obtained at different locations on the dial gauges, positioned as 

indicated in Figure 3. The observed deflected shapes exhibited by the slabs along the longitudinal 
axis are presented in Figures 4. 

The longitudinal deflection pattern is established from observation of dial gauge at points 1, 2 
and 3. Points 1 and 3 are the quarter-span from each end and record similar deflections with each 
load increment, which are generally lower than the central deflection recorded at point 2. For every 
load applied, it is observed that plain concrete gives the least deflection before failure (abrupt 
failure) indicating that the first crack load depends on the tensile strength of concrete. The increased 
deflection noticed with oil palm fibre reinforcement indicates that it can be used to improve the 
ductility of plain concrete. 

Fig.4:  Deflected Shape Along the Longitudinal Axis of Oil Palm Fibre 
Reinforced Concrete Slabs at 4.0 kN Loading
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For all the slabs tested, the range of maximum central deflection at 4.0 kN is given in Table 2. 
For a constant load, deflection reduces with increase in percentage of oil palm fibre reinforcement, 
suggesting that oil palm fibre reinforcement in slabs helps to restrain deflection and improves the 
resistance of the concrete slab to flexural loading.  

Figure 5 shows that the deflection of slab specimens increased with corresponding increase in 
percentage reinforcement. The large deflection of the oil palm fiber reinforced concrete slabs may 
be attributed to the relatively low elastic modulus of the oil palm fibre. 

According to B.S 8110 [12], maximum allowable deflection is given as δ = L/250, that is, in 
this case, 4.8 mm. In this experiment, to ensure that this maximum allowable deflection is not 
exceeded, the maximum load allowable should be less than 5.0 kN and 6.6 kN for the 3.5 % and 
4.0 % oil palm fibre reinforced slabs respectively. It is observed that the optimum load and 
percentage reinforcement combination to achieve the allowable deflection value of oil palm fibre 
reinforced concrete slabs is 4.0 kN (6.6 kN/m2) and 4.0 % reinforcement. This loading can be 
sustained in residential low cost houses.   
 

Fig. 5: Central Deflection of Oil Palm Fibre Reinforced Concrete Slabs
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4.0 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

In many rural areas in developing countries, such as Nigeria, steel is not only expensive but is 
also difficult to obtain. In such situations, the application of abundant locally available concrete 
reinforcing material such as oil palm fibre may be ideal. The results of the experiments carried out 
on oil palm fibre reinforced slabs show that: 

1. Oil palm fibre has a fairly high tensile strength with an ultimate strength of 
44.32 N/mm2. It, however, has a low modulus of elasticity (26.59 N/mm2) which is 
responsible, in part, for the excessive cracking and deflection that the oil palm fibre 
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reinforced concrete slabs exhibited. 
2. The use of acada fibre rope in conjunction with sand and bitumen yields a fairly good 

bond between oil palm fibre strips and concrete. The crack pattern observed indicates 
initial failure of concrete with further load being absorbed by the oil palm fibre with 
corresponding increase in central deflection. 

3. The use of oil palm fibre reinforcement in concrete slabs substantially increases failure 
load of the slab when compared with plain concrete slabs. The experimental load is 
generally higher when compared to theoretical values with more than a safety factor of 
1.5. However, for constant load, the deflection reduces with increase in percentage oil 
palm fibre reinforcement.  

4. Oil palm fibre strips can be considered for reinforcing lightly loaded and short span 
concrete slabs where cracking or even deflection would not be critical like ground floor 
slabs; lintel, low traffic pavements, drainage base as well as farm produce buildings 
where the load intensity is less than 6.0 kN/mm2. 
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АНАЛИЗ НА НАПРЕЖЕНИЯТА И СХЕМА НА ОБРАЗУВАНЕТО 
НА ПУКНАТИНИ ПРИ СРЯЗВАНЕ НА ГРЕДИ ОТ 

ВИСОКОЯКОСТЕН БЕТОН 
Радмила Синдич – Гребович 1 

Резюме 

В работата е направен анализ на разпределението на напреженията в материала на греди от 
високоякостен бетон, подложени на срязване, и на нивото на напреженията, предизвикващи 
образуването на пукнатини в бетона. Изследван е механизмът на разрушение при срязване на 
армиран високоякостен бетон. Изучена е връзката между якостта на натиск на бетона fc' и 
напреженията за образуване на пукнатини при срязване. Разгледани са и някои други параметри, 
влияещи върху якостта на срязване на гредите. В анализа са включени отношението на подпорното 
разстояние при срязване към височината на напречното сечение, действието на надлъжната 
армировка и разпределението на напречната армировка. Анализът е основан върху резултатите от 
експерименталните изследвания на греди от високоякостен бетон, подложени на срязване. 
Изследвани са греди, изготвени от бетон с висока якост на натиск (C90/105) и с нормална якост на 
натиск (C35/45), като са измерени деформациите върху бетонната повърхност. Измерени са и 
деформациите в надлъжната и напречната армировка, както и провисванията. Всички греди са 
направени по двойки, различаващи се само по якостта на бетона, като едната греда е направена от 
високоякостен, а другата – от обикновен бетон. Благодарение на това е възможно да се направи 
сравнителен анализ между гредите от високоякостен и обикновен бетон.  

Ключови думи: високоякостен бетон, якост на срязване, наклонена пукнатина, напрежение в 
бетона. 
 

ANALYSIS OF THE STRESSES AND SHEAR CRACKING 
PATTERN OF HSC BEAMS 

Radmila Sinđić – Grebović 1 

Abstract 

This paper deals with the analysis of concrete stresses in high strength concrete beams subjected to 
shear and level of stresses that induce shear cracks in concrete. The modes of shear failure of reinforced high 
strength concrete are investigated. Relationship between concrete compressive strength fc' and shear cracking 
stresses is studied. Some other parameters that influence the shear strength of the beams are considered. 
Influence of shear span to depth ratio, dowel action of longitudinal reinforcement and strength and 
distribution of shear reinforcement are comprised by analysis. Analysis is based on the results of the 
experimental research of high strength concrete beams subjected to shear. Beams made by concrete with 
high compressive strength (C90/105) and normal compressive strength (C35/45) are investigated, and strains 
on the concrete surfaces are measured. Strains in the longitudinal and shear reinforcement and deflections are 
measured, too. All beams are made as pairs of  beams that have differences only according to the strength of 
concrete, where one beam is made of high strength concrete and the other of normal strength concrete. 
Owing to it, comparative analysis between high strength and normal strength concrete beams is used.  

Key words: high strength concrete, failure mode, shear cracking strength, concrete stress. 
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1. INTRODUCTION 

A reinforced concrete beams are usually subjected to the combined actions of bending 
moment and shear force. Therefore, their behavior represents current problem that has not been 
sufficiently researched yet. The topic of shear has been studied by various researches for more than 
one century. It is very difficult to find the best solution, because shear problem is very complex and 
comprises many different parameters. This problem becomes more important with usage of high 
strength concrete, because most of previous researches have been based on the concrete with 
compressive strength lower than 40 MPa, and shear design  equations in codes based on them. The 
validity of the these equations in codes of practice to high strength concrete beams requires 
examination. In order to analyse effectiveness of high strength concrete to behavior of beams shear 
strength some experimental researches on beams made of high strength concrete have been done.  

 
2. EXPERIMENTAL WORK 

Twenty six reinforced concrete beams were tested under concentrated loads at midspan with 
objective to investigate their behavior on shear effect, diagonal cracking strength and nominal shear 
strength. Beams are made as pairs of identical beams, where one is made of normal strength 
concrete (marked as "N") and the other is made of high strength concrete (marked as "H"). Test 
variables were: overall depth (h = 18; 24; 30; 36 cm, which represents series: H18-N18; H24-N24; 
H30-N30; H36-N36), shear span to depth ratio (a/d = 2.67; 2.0; 1.5; 1.25 - reiterate in all series), 
compressive strength of concrete (fc´= 35MPa and fc´= 90MPa), vertical shear reinforcement ratio 
(ρwfy = 0; 0.831; 1.330).  Out of four beams whose shear reinforcement ratio is ρwfy=0.831, two are 
made with additional longitudinal shear reinforcement distributed along the web. These beams are 
marked as: H36-2.5+ and N36-2.5+. Reinforcement ratio of added longitudinal shear reinforcement 
is 0.008. Longitudinal tensile reinforcement is defined adequately to designed mode of failure. 
Reinforcement ratios of longitudinal tensile reinforcement are approximately:  ρl = 0.017; 0.024 and 
0.032,. 

 
Fig. 1. Disposition of experimental beams and three basic types of shear reinforcement distribution 
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Table 1. Details of beams 

Min. shear reinforcement  Longitudinal 
reinforcement Sign of beam  b h d a/d 

ρw ρwfy ρl 
HSC NSC (mm) (mm) (mm)  

Ø/s 
(mm) % (MPa) 

Number/
diametar % 

H18-1.7 N18-1.7 120 180 150 2.67 - 0 0 2RØ14 1.7 
H18-2.4 N18-2.4 120 180 150 2.67 Ø6/200 0.2354 0.831 2RØ16 2.2 
H18-3.2 N18-3.2 120 180 150 2.67 Ø6/125 0.3767 1.330 2RØ19 3.2 
H24-1.7 N24-1.7 120 240 205 2.0 - 0 0 2RØ16 1.7 
H24-2.4 N24-2.4 120 240 205 2.0 Ø6/200 0.2354 0.831 2RØ19 2.4 
H24-3.2 N24-3.2 120 240 205 2.0 Ø6/125 0.3767 1.330 2RØ22 3.2 
H30-1.8 N30-1.8 120 300 260 1.5 - 0 0 2RØ19 1.8 
H30-2.4 N30-2.4 120 300 260 1.5 Ø6/200 0.2354 0.831 2RØ22 2.4 
H30-3.2 N30-3.2 120 300 260 1.5 Ø6/125 0.3767 1.330 2RØ25 3.2 
H36-1.5 N36-1.5 120 360 320 1.25 - 0 0 2RØ19 1.5 
H36-2.5 N36-2.5 120 360 320 1.25 Ø6/200 0.2354 0.831 2RØ25 2.5 

H36-2.5+ N36-2.5+ 120 360 320 1.25 Ø6/200 0.2354 0.831 2RØ25+
2RØ10 

2.5+ 
0.8 

H36-3.2 N36-3.2 120 360 300 1.33 Ø6/125 0.3767 1.330 4RØ19 3.2 
 

All beams were tested to failure under one-point top loading in the middle of span. Loading 
was applied using twenty or some more increments of 3 to 25 kN, in dependency on the ultimate 
loading force. Vertical deflections were monitored by the mechanical comparator on five points 
along the span. Strains on the concrete surfaces in shear regions are measured by two or three strain 
gauge rosettes, type PLR-60-11, and four magnetostrictive transducers. Strain gauges, type PL-60-
11, are located in regions of compressed concrete. Strains at the reinforcement were measured in all 
stirrups and in the three points on the longitudinal reinforcement using strain gauges type FLA-3-11 
and FLA-6-11. 

 
3. TEST RESULTS AND FAILURE MODES 

The measured inclined cracking strength Vcr,test, ultimate strength Vu,test, and failure mode of 
all beams are shown in Table 2. Failure modes are defined according  categories shown on Fig. 3.  

 

 
Fig. 2. Modes of shear failures in beams (ASCE – ACI 426, 1973) [1] 
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Table 2. Test results 

HSC beams (fc´=90 MPa) NSC beams (fc´=35 MPa) 

Sign of 
beam  Vcr,test, kN Vu,test, kN Failure mode* Sign of 

beam  Vcr,test, kN Vu,test, kN Failure mode* 

H18-1.7 34.5 57.5 DT - Flex. N18-1.7 22 54 S-C  
H18-2.4 32 60 DT  N18-2.4 27 50 S-C  
H18-3.2 40 74 DT (S-T) N18-3.2 32 71.5 S-C  
H24-1.7 40 83.5 S-T  N24-1.7 30 61.5 S-C  
H24-2.4 45 108.5 S-T  N24-2.4 36 89.5 S-C  
H24-3.2 55 152.5 S-T  N24-3.2 40 115 S-C  
H30-1.8 60 160 S-T  N30-1.8 50 110 S-C  
H30-2.4 67.5 210 S-C  N30-2.4 52.5 175 S-C  
H30-3.2 70 192 S-T  N30-3.2 52.5 199.5 CSF 
H36-1.5 70 205 S-C  N36-1.5 50 135 S-C  
H36-2.5 100 315 S-C  N36-2.5 70 200 CSF 

H36-2.5+ 100 337.5 S-C  N36-2.5+ 80 220 CSF 
H36-3.2 112.5 335 S-C  N36-3.2 70 225 CSF 

 
* DT=Diagonal Tension; S-T=Shear-Tension; S-C=Shear-Compression; CSF=Compression Strut Failure 

 
Failure modes of experimental beams are defined in table 2 and classified according dominate 

failure mode, but most of them could be ranked in more than one modes. High strength concrete 
beams have less occasions of concrete compression failure than beams of normal strength concrete. 
For few pairs of more slender beams, ultimate shear forces of both beams have approximately equal 
values, regardless of concrete strength. An example of similarities and differences between shear 
cracking pattern and failure modes of HSC and NSC beams is shown on Fig. 3. In this case ultimate 
shear forces of HSC and NSC are practically equal, but failure modes are different. HSC beam is 
failed due to prevalent tension, but NSC beam is failed due to compression in the strut on that side 
of beam with more shear reinforcement. 

 

  
 

Fig. 3. Cracking pattern and failure mode for one pair of beams: H30-3.2 and N30-3.2 

4. STRESSES AND SHEAR CRACKING 

According to the results of many previous researches it is ascertained that stresses distribution 
in the shear region of the beams is very complex. In performed experimental research, which is 
aimed making analysis of concrete stresses in this region, strains on the concrete surface are 
measured. Strain gauge rosettes type PLR-60-11 are used for measuring. As example of usage this 
measurements, data of measured strains and calculated stresses for one pair of beams, from series 
H36-N36, are shown here. Locations of rosettes (R, RS, P) and strain gauges (C1, C2) for beams 
from series H36-N36 are shown on the Fig. 4. All rosettes have three axis in direction: 1st axis at 
45º, 2nd axis at 135º and 3rd axis at 90º rotated clockwise from longitudinal beam axis. Measured 
strains are signed by ε1, ε2 and ε3, analogously with axis direction. 
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Fig. 4. Disposition of rosettes and crack pattern on shear cracking force for beams H36-1.5, N36-1.5 

Principal and shearing strains are calculated by relations which are available before cracking 
appearance : 
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Maximum and minimum principal stresses and maximum shearing stresses are calculated by 

relations: 
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where: E = Modulus of elasticity of concrete; ν - Poisson´s ratio  
 
Principal tensile stresses and principal shear stresses in dependence on the load, calculated 

according relations (4.3a) and (4.3c), are shown on Fig. 5. Strains measured on the surface of high 
strength concrete beams have lesser values than strains measured at equal load on the normal 
strength concrete beams. The calculated principal stresses for HSC and NSC beams stand in similar 
relation as strains. Ratio of differences is a bit lesser owing to the larger values of modulus of 
elasticity that HSC have. It is important to notice that same shear load induce smaller stresses in 
HSC beams than in NSC beams. Just before the apperance of the shear cracking, shear load of HSC 
beams gets greater increase than shear load of NSC beams.  
 

Principal tensile stresses before shear cracking 
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Figure 5. Principal tensile and shear stresses calculated using data of measured strains 
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Measured concrete strains vary quickly immediately before cracking. In this case relations 
(4.3a-4.3c) are not applicable, because elasticity behavior of concrete is discontinued. Additionally, 
the cracking strength of concrete is not an inherent material property. Therefore, the better 
numerical identifiers of shear cracking strength of beams must be enunciated in another way. 
Consequently, values of nominal shear cracking stresses of researched beams are used as criterion 
of evaluation of effects of concrete strength on shear cracking strength of beams. This value is 
computed using relation:   

db
V

v test,cr
test,cr ⋅

=          (4.5) 

Values of nominal shear cracking stresses, in dependence of  shear reinforcement strength and 
shear span to depth ratio, are shown on the Fig.6. Nominal shear cracking stresses increase if  shear 
reinforcement ratio increases, or spacing of stirrups decreases. Decrease of shear span to depth ratio 
a/d under 2.0 has some influence on nominal shear cracking stresses increase. 
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Figure 6. Nominal shear cracking stresses in function of shear reinforcement and a/d ratio 

5. CONCLUSIONS 

High strength concrete beams have shown different failure modes than normal strength 
concrete, regardless of the other identical parameters of compared beams. This circumstance points 
to the necessity that criteria of shear strength of HSC beams and NSC beams be different. 

Shear cracking of HSC beams occurs at lower values of strains, but at higher loads, than 
cracking of analogous NSC beams. Mechanisms of shear transfer are dependent on concrete 
strength, but the contribution of uncracked concrete is rather independent. It is result of two 
oppositing trends: as fc´ increases, the strain of the uncracked concrete decreases but the modulus of 
elasticity increases. Higher shear strength of HSC beams than NSC beams is consequence of main 
effects of dowel action of longitudinal reinforcement and arch action of beams with a/d < 2.0.  
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ИЗЧИСЛЕНИЕ НА КРЪСТОСАНО АРМИРАНИ 
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Резюме 

В този доклад се изследва влиянието на коравините на подпорите при кръстосано 
армираните стоманобетонни плочи върху напрегнатото им състояние. 

 

 

TWO-WAY REINFORCED CONCRETE SLABS CALCULATION 
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Abstract 

The real stiffness influence on the stress-strain state of two-way reinforced concrete slabs is 
presented in this report. 
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cm

Статическото изследване на кръстосано армираните плочи се извършва основно по два 
метода – метода на Маркус (като еластична система) и по метода на преразпределение на 
усилията. 

Нормите за проектиране [1], изискват статическото изследване (определяне на 
усилията) в стоманобетонните конструкции да се извършва с вземане предвид нееластичните 
деформации на бетона и армировката и наличието на пукнатини. Тъй като обикновено тези 
конструкции са многократно статически неопределими и това изчисление е сложно, 
обикновено изчислението на усилията се прави по еластична схема. Това не е в разрез с [1], 
тъй като нормите го допускат. 

С развитието на изчислителната техника и софтуерните продукти за статическо 
изследване на строителните конструкции, в ръцете на строителните инженери се предоставя 
мощен инструмент за бързо изчисление на многократно статически неопределими 
строителни конструкции.  

С помощта на численото моделиране могат да се отчетат ефекти, които е много трудно 
или понякога невъзможно с помощта на ръчните изчисления. Независимо от това обаче, 
различните подходи при численото моделиране може да доведе до съществени разлики и 
промяна на картината на напрегнатото състояние на конструкциите, отчитайки или не на 
различни фактори, някои от които са заложени в нормите за проектиране [1]. 

В този материал се разглеждат четиристранно подпрени полета, които са моделирани в 
един от най-масово използваният от проектантите софтуерен продукт SAP2000, при което е 
изследвано преразпределението на усилията (получени при еластична схема на работа на 
конструкцията), в зависимост от коравината на подпорите. 

Преди да се пристъпи към числено моделиране по метода на крайните елементи с който 
и да е било софтуерен продукт (в случая SAP2000), трябва да разгледаме някои особености 
при моделирането на плочи с плочести (Shell) и гредови (Frame) елементи. 

Моделирана е проста греда от стоманобетон (бетон клас В20, ) и 
размери по фиг.1, натоварена с равномерно разпределен товар 

22750 /bE kN=
/N m10q k=  в три вариянта 

(фиг.1): 
1. Модел само от гредови (Frame) елементи. 
2. Модел с плочести (Shell) и гредови (Frame) елементи. 
3. Модел с плочести (Shell) и гредови (Frame) елементи, като центърът на тежестта на 

гредовите елементи е отместен с цел отчитане на коравината на плочата в 
плочогредово сечение. 

 
Фиг.1 

4. Теоретично провисване на гредата. 
4 4

7

5 . 5 10.8δ . . 0,00106
384 . 384 2,75.10 .0,01833

q L m
E J

= = =  

5. Сравнение на резултатите. 
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Табл.1 

Огъващи моменти 

Греда Плоча 
Осова 

сила 
Провис-
ване 

Тип на 
сечението 

kN.m kN.m kN m 
1 2 3 4 5 

1 80.00 - - 0.00109 
2 78.37 1.63 - 0.00182 
3 43.54 0.88 107.81 0.00102 

 
За третият тип сечение - . . . 43,54 0,88 107,81.0,33 80,0 .гр плM М N e kN m+ + = + + = . 
 

Изчислителни модели 

1. Геометричните размери са по фиг.2, размерът 350xl cm= , височината на плочата 
 и височината на напречните греди ' 14fh = cm . 40напрh cm=  са едни и същи за всички модели. 

 

 
Фиг.2 

Размерът е избран в четирите варианта за получаване на: yl

 

1,0
1,33

λ
1,67
2,0

y

x

l
l

= = , както следва: 

3,5
4,65
5,85
7,0

y =l m . 

Височината на гредите по дългата страна е показана в т.2, в зависимост от отвора l . y

2. Изчислителни схеми на гредите и напречни сечения. 

2.1.Всички греди със статическа схема – проста греда и с правоъгълни напречни 
сечения (фиг.3). 
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Фиг.3 

2.2. Всички греди със статическа схема – проста греда и с плочогредови напречни 
сечения (фиг.4). 

 
Фиг.4 

2.3. Надлъжни прости греди и напречни греди със статическа схема – непрекъсната греда 
(фиг.5) и с правоъгълни напречни сечения (същите както в т.2.1). 

 
Фиг.5 
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2.4. Надлъжни прости греди и напречни греди със статическа схема – непрекъсната 
греда (фиг.5) и с плочогредови напречни сечения (същите както в т.2.2). 

2.5. Надлъжни прости греди и напречни греди със статическа схема – непрекъсната 
греда и с плочогредови и правоъгълни напречни сечения (фиг.6). При тази 
изчислителна схема се отчита факта, че в зоната на отрицателните огъващи 
моменти (при опорите), плочата е с пукнатини. В тази зона е прието правоъгълно 
напречно сечение на напречната греда, останалите сечения са както в т.2. 

 
Фиг.6 

3. Материали – бетон клас В20 с начален модул на еластичност . 22750 /bE kN= cm
4. Натоварване – равномерно разпределено натоварване q k . 210 /N m=
5. Означения в табл.2. 

5.1.Означение (колона 2) – изчислителен модел. 
5.1.1. [lx]_[ly]_[статическа схема на гредите]_[вид на напречните сечения]. 

5.1.1.1.[lx] – отвор на полетата по посока “x”. 
5.1.1.2.[ly] – отвор на полетата по посока “y”. 
5.1.1.3.[статическа схема на гредите]: “PG” – всички греди със статическа схема 

проста греда; “NG” – надлъжни прости греди и напречни греди със 
статическа схема – непрекъсната греда. 

5.1.1.4.[вид на напречните сечения]: “PRS” – всички напречни сечения са 
правоъгълни (фиг.3); “PLS” – всички напречни сечения са плочогредови 
(фиг.4); “PPS” – правоъгълни и плочогредови сечения (фиг.6). 

6. Изчисление по опростения метод на Маркус [2] – таблици 2 и 3. 

Табл.2       Табл.3 
Коефициенти за получаване на моментите в 

плочите по метода на Маркус  
Огъващи моменти в полетата и над опорите, 

[kN.m/m] 
   λ = 1,0 λ = 1,3 λ = 1,67 λ = 2,0     λ = 1,0 λ = 1,3 λ = 1,67 λ = 2,0  
 mx2 29.93 21.01 17.83 16.50   Mx2 4.093 5.831 6.870 7.424  
 my2 36.75 85.51 185.24 357.03   My2 3.333 2.529 1.847 1.372  
 nx2 25.30 17.32 13.00 11.10   Mx1-2 -4.842 -7.073 -9.423 -11.036  
 mx3 37.47 29.99 27.28 26.09   Mx3 3.269 4.085 4.490 4.695  
 my3 55.74 147.02 340.26 675.81   My3 2.198 1.471 1.006 0.725  
 nx3 29.40 23.74 19.16 16.30   Mx2-3 -4.167 -5.160 -6.394 -7.515  

 
7. Изчисление със SAP2000 – резултатите са представени в табл.4. 
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Табл.4 

1 поле, y = ly/2 2 поле, y = ly/2 опори, y = ly/2 
Mx x My x Mx x My x Mx1-1 Mx1-2 Mx2-3 № Означение 

kN.m/m m kN.m/m m kN.m/m m kN.m/m m kN.m/m 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Полета с отвори lx = ly = 350 cm 

0 По Маркус 4.093 - 3.333 - 3.269 - 2.198 - - -4.842 
-

4.167 

1 3.5_3.5_PG_PRS 5.193 1.5 6.506 2 3.878 1.75 6.692 1.75 
-

1.643 -4.592 
-

4.336 

2 3.5_3.5_PG_PLS 4.791 1.5 5.325 1.75 3.714 1.75 5.095 1.75 
-

2.317 -5.973 
-

5.619 

3 3.5_3.5_NG_PRS 4.918 1.5 6.767 2 3.524 1.75 7.069 1.75 
-

1.796 -4.346 
-

3.919 

4 3.5_3.5_NG_PLS 4.574 1.5 5.522 1.75 3.436 1.75 5.424 1.75 
-

2.444 -5.707 
-

5.252 

5 3.5_3.5_NG_PPS 4.639 1.5 5.487 1.75 3.517 1.75 5.373 1.75 -2.42 -5.821 
-

5.363 
Полета с отвори lx = 350 cm, ly = 465 cm 

0 По Маркус 5.831 - 2.529 - 4.085 - 1.471 - - -7.073 
-

5.160 

1 3.5_4.65_PG_PRS 6.733 1.5 7.284 2 4.879 1.75 7.677 1.75 
-

2.646 -5.854 
-

5.867 

2 3.5_4.65_PG_PLS 6.401 1.5 5.293 1.75 4.646 1.75 5.088 1.75 
-

3.239 -7.811 
-

7.388 

3 3.5_4.65_NG_PRS 6.623 1.5 7.438 2 4.737 1.75 7.906 1.75 
-

2.844 -5.845 
-

5.712 

4 3.5_4.65_NG_PLS 6.268 1.5 5.415 1.75 4.546 1.75 5.295 1.75 
-

3.407 -7.748 
-

7.261 

5 3.5_4.65_NG_PPS 6.314 1.5 5.388 1.75 4.582 1.75 5.251 1.75 
-

3.369 -7.803 
-

7.306 

Полета с отвори lx = 350 cm, ly = 585 cm 

0 По Маркус 6.870 - 1.847 - 4.490 - 1.006 - - -9.423 
-

6.394 

1 3.5_5.85_PG_PRS 7.884 1.5 7.341 2 5.578 1.75 7.901 1.75 
-

3.392 -6.51 
-

7.021 

2 3.5_5.85_PG_PLS 7.442 1.5 4.881 1.75 5.139 1.75 4.701 1.75 -3.58 -8.824 
-

8.462 

3 3.5_5.85_NG_PRS 7.804 1.5 7.405 2 5.53 1.75 8.003 1.75 
-

3.579 -6.585 
-

6.973 

4 3.5_5.85_NG_PLS 7.355 1.5 4.938 1.75 5.122 1.75 4.802 1.75 
-

3.745 -8.838 
-

8.431 

5 3.5_5.85_NG_PPS 7.388 1.5 4.923 1.75 5.132 1.75 4.774 1.75 
-

3.703 -8.861 -8.44 
Полета с отвори lx = 350 cm, ly = 700 cm 

0 По Маркус 7.424 - 1.372 - 4.695 - 0.725 - - 
-

11.036 
-

7.515 

1 3.5_7.0_PG_PRS 8.57 1.5 7.017 2 5.974 1.75 7.628 1.75 
-

3.849 -6.732 
-

7.803 

2 3.5_7.0_PG_PLS 8.061 1.5 4.502 1.75 5.35 1.75 4.336 1.75 
-

3.608 -9.185 
-

9.023 

3 3.5_7.0_NG_PRS 8.527 1.75 7.036 2 5.955 1.75 7.662 1.75 
-

3.999 -6.816 
-

7.784 

4 3.5_7.0_NG_PLS 7.995 1.5 4.476 2 5.358 1.75 4.378 1.75 
-

3.751 -9.216 
-

9.013 
5 3.5_7.0_NG_PPS 8.021 1.5 4.469 2 5.357 1.75 4.363 1.75 -3.71 -9.226 -9.01 
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Сравнение на резултатите 

В табл.5 са дадени отношенията на огъващите моменти от изчислителните схеми към 
изчислените по метода на Маркус. 

Табл.5 

1 поле, y = ly/2 2 поле, y = ly/2 опори, y = ly/2 
Mx My Mx My Mx1-2 Mx2-3 № Означение 

kN.m/m 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Полета с отвори lx = ly = 350 cm 
1 3.5_3.5_PG_PRS 1.269 1.952 1.186 3.045 0.948 1.041 
2 3.5_3.5_PG_PLS 1.171 1.598 1.136 2.318 1.234 1.349 
3 3.5_3.5_NG_PRS 1.202 2.030 1.078 3.217 0.898 0.941 
4 3.5_3.5_NG_PLS 1.118 1.657 1.051 2.468 1.179 1.260 
5 3.5_3.5_NG_PPS 1.133 1.646 1.076 2.445 1.202 1.287 

Полета с отвори lx = 350 cm, ly = 465 cm 
1 3.5_4.65_PG_PRS 1.155 2.881 1.194 5.220 0.828 1.137 
2 3.5_4.65_PG_PLS 1.098 2.093 1.137 3.460 1.104 1.432 
3 3.5_4.65_NG_PRS 1.136 2.941 1.160 5.376 0.826 1.107 
4 3.5_4.65_NG_PLS 1.075 2.141 1.113 3.600 1.095 1.407 
5 3.5_4.65_NG_PPS 1.083 2.131 1.122 3.570 1.103 1.416 

Полета с отвори lx = 350 cm, ly = 465 cm 
1 3.5_5.85_PG_PRS 1.148 3.974 1.242 7.856 0.691 1.098 
2 3.5_5.85_PG_PLS 1.083 2.642 1.144 4.674 0.936 1.324 
3 3.5_5.85_NG_PRS 1.136 4.008 1.231 7.957 0.699 1.091 
4 3.5_5.85_NG_PLS 1.071 2.673 1.141 4.774 0.938 1.319 
5 3.5_5.85_NG_PPS 1.075 2.665 1.143 4.747 0.940 1.320 

Полета с отвори lx = 350 cm, ly = 700 cm 
1 3.5_7.0_PG_PRS 1.154 5.113 1.272 10.521 0.610 1.038 
2 3.5_7.0_PG_PLS 1.086 3.280 1.139 5.980 0.832 1.201 
3 3.5_7.0_NG_PRS 1.149 5.127 1.268 10.567 0.618 1.036 
4 3.5_7.0_NG_PLS 1.077 3.261 1.141 6.038 0.835 1.199 
5 3.5_7.0_NG_PPS 1.080 3.256 1.141 6.017 0.836 1.199 

min отношение: 1.071 1.598 1.051 2.318 0.610 0.941 
max отношение: 1.269 5.127 1.272 10.567 1.234 1.432 

 
Заключение 

1. Неотчитането на някои ефекти в моделирането на плочите и гредите като елемент от 
етажните конструкции може да доведе до 50 % грешка в разрезните усилия в гредите 
независимо, че провисването на гредите е много близко до теоретично изчисленото. Това 
е видно от сравнението на резултатите в табл.1. 

2. Както е видно от табл.5, огъващите моменти по посока “x” са много близки до 
изчислените по метода на Маркус и максималното отношение е 1,272. Що се отнася до 
огъващите моменти по посока “y”, там отношението достига до 10,567, което е почти 11 
пъти по-голям огъващ момент, ако не бъде отчетена реалната коравина на гредите. При 
опорите, максималното отношение е 1,432 като се забелязва увеличение на момента с 
отчитане на реалната коравина на опорите. 

3. Голямата разлика е при огъващите моменти по дългата страна, като при корави греди по 
късата страна и неотчитане на плочогредовото действие, огъващите моменти по дългата 
страна нарастват, в следствие податливостта на гредите в тази посока. 

4. При численото моделиране на етажните гредови конструкции трябва да се отчита 
плочогредовото действие. Вземайки плочогредови сечения за гредите ще се дублира 
натоварването от плочата с широчина b .f грb− , което трябва да бъде отчетено. 
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ВЪРХУ МОДЕЛИРАНЕТО И ЧИСЛЕНОTO ИЗСЛЕДВАНЕ 

НА СТОМАНОБЕТОНЕН МОСТ В КРИВА 

А. Трайков 1, И. Якимов 2, К. Младенов 3, Г. Господинов 4, С. Първанова 5 

 

Резюме 

При проектирането на сложни пространствени сгради или съоръжения пред проектанта 
стои открит въпросът колко сложен модел да избере при числените симулации, така че да се 
получат достоверни резултати. Затрудненията при моделирането с обемни елементи идват 
най-вече от огромния брой неизвестни и тълкуването на резултатите. Опростените прътови 
модели са предпочитаните в проектантската практика и причините са разбираеми. Но тук се 
появява проблемът с достоверността на получените резултати и отклонението от т. нар. 
усложнени модели. В настоящата работа се дава отговор на подобен проблем, като за основа 
е използвана работата на научния колектив по реална експертиза от практиката.  

Ключови думи: Стоманобетонен мост, моделиране, числено изследване 
 

 
ON THE MODELING AND NUMERICAL SIMULATION 

OF A CURVED REINFORCED CONCRETE BRIDGE 

A. Traikov, I. Yakimov, K. Mladenov, G. Gospodinov, S. Parvanova 

Abstract 

During a design process the designer is faced with the problem of how complex the finite 
element model should be in order to reach reliable results. Difficulties appear when volume 
elements are employed due to large amount of data which does not allow explaining the results 
properly. The simplified frame models are preferred in the design practice due to obvious reasons, 
but in this case there are doubts as to how good the results are compared with those from more 
complex modeling. In the present paper an answer is given to such a question based on the work of 
the scientific team on a practical project.  

Key words: R/C bridge, modeling, numerical simulation 
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1. Въведение 
Идеята за написването на тази статия е резултат от работата на научния колектив по 

експертизата “Проверка на възможностите за бетониране на връхната конструкция на 
мостово съоръжение  над  бул. “Брюксел”, гр. София, чрез частично заскеляване”, която 
беше възложена от изпълнителя на моста “МОСТСТРОЙ” АД, София. Съгласно 
изискванията на строителя се изследваха възможностите за бетониране на връхната 
конструкция чрез поотворно бетониране на мостовото съоръжение, като се извършат 
статически изчисления от собствено тегло върху 12 самостоятелни модела, съответстващи на 
отделните строителни състояния. Численото решение беше проведено при предпоставката за 
линейно еластичен материал чрез програмните системи SAP2000 и ANSYS. Моделирането се 
извърши с два типа пространствени крайни елементи: гредови с 2 възела и 12 степени на 
свобода и пространствени изопараметрични шестостени с 8 възела и 24 степени на свобода. 
Идеята беше да се направи сравнение на резултатите, получени по двете програмни системи, 
а също така да се сравнят преместванията и обобщените разрезни усилия, получени чрез 
двата модела, използващи двата типа крайни елементи.  

Без да се спираме на конкретната реализация, крайните резултати и изводите на 
експертизата, ще се концентрираме върху проблемите, произтичащи от втория вид сравнения. 
Това са два различни модела по метода на крайните елементи, които за яснота ще наречем 
“опростен” (прътови крайни елементи) и “усложнен” (обемни изопараметрични крайни 
елементи). Търси се отговор на въпроса: може ли и при какви условия и параметри 
обобщените разрезни усилия, получени чрез опростения модел, ще съвпадат или ще се 
доближат до тези, получени чрез по-сложния пространствено-континуален модел на моста. 

2. Геометрия на моста и начин на моделиране с крайни елементи 

Съоръжението е проектирано за 10 отвора в хоризонтална крива с радиус R = 230 m, 
плюс 2 праволинейни отвора с дължина 30 и 24 m – виж фиг. 1, където с номера 1, 2 ...13 са 
означени подпорите (устоите) на моста. Максималният отвор в кривата е за поле 3 с 
L3 = 36.66 m по оста. Във вертикално отношение (вертикална крива с R = 4000 m) котите се 
променят монотонно (max +2.62, min -2.25), което при дължина на моста по оста около 350 m 
позволява линейна апроксимация на координатите по Y в рамките на избрани участъци от 
различните отвори. 

Връхната конструкция е проектирана с 2 основни двулентови напречни сечения с 
ширина 22 м – плътно и  с по 2 кръгови отвора с диаметър 1.2 m на основните греди (сечение 
с кухини), показани на фиг. 2. Плътните сечения са над опорите/устоите. 
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Фиг. 1 Геометрия на моста – опори 1, 2, 3,...13 
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 Фиг. 2 Основни напречни сечения на стоманобетонната връхна конструкция 
 

И двете използвани програмни системи дават удобна възможност да се генерира 
мрежата от крайни елементи по дължината на моста. В началото се създава набор от 
напречните сечения (в случая са 2), след което при усложнения модел се генерира мрежата 
от равнинни крайни елементи. Специална команда (EXTRUDE при ANSYS) генерира 
двумерните крайни елементи в обемни по предварително зададена пространствена крива, 
която е оста на средното сечение в плочата. На фиг. 2 се виждат сегменти от получените 
модели по дължина на моста. При гредовия модел генерирането на крайните елементи е 
значително по-просто, защото не се налага създаването на мрежа от равнинни крайни 
елементи в сеченията.  

 
3. Параметри на двата вида крайни елементи 
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Двата използвани типа крайни елементи са дадени на фиг. 3. Изопараметричният 
пространствен елемент е с 8 възлови точки с по 3 степени на свобода – това са 
преместванията Ux, Uy и Uz по глобалните оси. Пространственият гредови елемент е с 2 
възлови точки и 12 степени на свобода – това са преместванията Ux, Uy и Uz и ротациите Rx, 
Ry и Rz по глобалните оси. 3 Точки 1, 2 и 3 

образуват локална 
равнина xz 

(b) 7 8(a) 
1 z 

6 y  
5 3

xyz – локална (за елемента) 
координатна система 

x4 2 Ry Uy Uz 
 21 Uy 

Z Ux  
Y

Напречно сечение за гредовия елемент 
 XYZ – глобална координатна система 

X
Фиг. 3 (а) Обемен изопараметричен краен елемент (3D SOLID) с 8 възела и 24 
степени на свобода; (b) Пространствен гредови елемент (BEAM) с 12 степени на 

свобода и произволно напречно сечение 

 

 



 
При гредовия модел обобщените разрезни усилия { }, , , , ,ус y z y zM M M N Q Q се получават 
директно в локална за елемента координатна система. При пространствено-континуалния 
модел обобщените разрезни усилия могат да се получат за всяко напречно сечение чрез 
допълнителна процедура. За сечението се избира точка (обикновено центъра на тежестта за 
сечението) за която се прави редукция на възловите сили. Процедурата изисква 
допълнителни усилия и време, но за сметка на това резултатите за получените разрезни 
усилия са по-точни, поради по-точното моделиране на геометрията и липсата на 
опростяващите хипотези на гредовия модел. Сравнението на резултатите за обобщените 
разрезни усилия при двата модела показва, че докато при преместванията, огъващите 
моменти и срязващите сили се получава почти пълно съвпадение, при усукващите моменти 
разликите са съществени. Представеното по-долу изследване дава отговор на този въпрос а 
също така изяснява по какъв начин гредовия модел може да се подобри, така че разликите 
при усукващите моменти да са незначителни.  

4. Анализ на числените резултати 
При прътовия модел програмните системи формират собственото тегло чрез лицето на 

напречното сечение умножена по обемното тегло на материала. Така полученото 
натоварване е разпределено равномерно по оста на прътовите елементи. В действителност 
външното платно на моста описва по-голяма дъга и като цяло е по-тежко спрямо вътрешното 
платно. В резултат от тази геометрична особеност в действителност се получава разпределен 
усукващ момент, който е небалансираната част от моментите, които товарите от външното и 
вътрешното платно предизвикват. Опростеният прътов модел не може да отчете това 
обстоятелство за разлика от усложненият пространствено-континуален модел (Solid модела). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(b) 

(а) 

Фиг. 4 Диаграма на усукващите моменти за първите 4 полета на моста: (а) прътов модел без 
добавяне на небалансирания усукващ момент по оста на моста; (b) същата диаграма при добавяне 

на изчисления небаланасиран усукващ момент по оста на моста 

29.34 3 поле: L3=36.65 m 29.34 23.48 

1124.85 (за Solid модела – разлика 40.4%)

1124.85 (за Solid модела – разлика 2.2%)

1099.61 (за Solid модела – разлика 1%) 1110.56 

1149.77 

670.562 

661.704 
1099.61 (за Solid модела - разлика 39.8%) 

Ако приемем, че сечението на моста се разделя на две части (платна) по неговата ос на 
симетрия, то центъра на тежестта им е както е показано на фиг. 5 (b). Разпределеният 
усукващ момент, който създават двете части спрямо оста на симетрия на сечението, е 
абсолютно еднакъв. Ако се вземе предвид, че центърът на тежестта на външната част описва 
по-голяма дъга спрямо тази на вътрешната и разпределният усукващ момент се умножи 
последователно по дължините на двете дъги, разликата в моментите е небалансираната част, 
която трябва да се разпредели като равномерно разпределен усукващ момент по оста на 
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прътовия модел. Това е демонстрирано на диаграмите на фиг. 4. В горната част е дадена 
диаграмата на усукващите моменти без прилагането на разпределен момент по оста на 
модела. Разликите в максималните усукващи моменти, сравнено с пространствения модел в 
третото поле са около 40 %. На фиг. 4 (b) е дадена същата диаграма след прилагане на 
разпределен усукващ момент, изчислен по описания начин. Очевидни са разликите в 
диаграмите, а резултатите значително се доближават до тези от пространствения модел. 
 

(b) 

(a) 

Фиг. 5 (а) Геометрия на 3 поле при разделяне на външното и вътрешно платно на моста; (b) 
Напречно сечение на моста с приложени тегла – получаване на небалансиряния усукващ момент

Мус 

Вътрешна част от дъгата Външна част от дъгата 

Gвътрешно=5700.858 kN Gвъншно=5937.442 kN 

Gвътрешно=5700.858 kN Gвъншно=5937.442 kN 

5.73 mxцт =5.73 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уместно е ефектът на допълнителният усукващ момент да се демонстрира за третото 

най-голямо поле, като се добави сравнение на двата модела за огъващия момент и 
срязващата сила. На фиг. 5 (a) са дадени съответно външната и вътрешна части от полето и 
теглата им. Дължината на дъгата описана от центъра на тежестта на външното сечение е 
37.55 m, а на вътрешната дъга 35.75 m. Усукващият момент, който трябва да се 
преразпредели е: Мус = (Gвъншно-Gвътрешно) xцт = 1355.15 kN.m, респективно разпределения 
усукващ момент е: mус = Мус/L = 1355.15/36.65 = 36.98 kN.m/m. Този момент е приложен 
върху прътовите елементи, а резултатите са дадени на фиг.6. По отношение на огъващите 
моменти и напречните сили няма никаква разлика между прътовия и пространствения модел, 
независимо дали е приложен допълнително разпределения усукващ момент. В диаграмата на 
усукващите моменти има около 20% разлика между прътовия (Frame model), без 
допълнително приложен разпределен усукващ момент, и пространствения (Solid model) 
модел. Като се приложи mус = 36.98 kN.m/m диаграмата (Frame model 1) съвпада почти 
изцяло с тази, получена от пространствения модел, като най-големите разлики са в края на 
полето и са от порядъка на 2%.  

5. Заключение 
Без съмнение използването на прътовия модел при моделирането на пространствени 

рамки е предпочитания вариант от проектантите, поради опростеното въвеждане на данните 
и тълкуване на крайните резултати. От друга страна, винаги съществува съмнение, че поради 
въведените предпоставки, решението може да е далеч от това, получено чрез 
пространствено-континуалния модел, при който горните предпоставки отпадат. В 
настоящата работа е показано как прътовият модел може да се допълни, така че резултатите 
за преместванията и обощените разрезни усилия да се доближат максимално до тези на 



 
модела с обемни крайни елементи. 
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Фиг. 6 Диаграми на усукващите моменти, огъващите моменти и срязващите сили: Frame model – 
прътов модел без небалансирания усукващ момент; Solid model – пространствено-континуалния 

модел; Frame model 1 – прътов модел с добавяне на  небалансирания усукващ момент 
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ВЪРХУ СИЛАТА НА ИЗТРЪГВАНЕ НА 
СТОМАНЕН ПРЪТ ОТ БЕТОНОВО ТЯЛО 

Ана Янакиева 1, Константин Казаков 2 

Резюме 

В статията са представени числени резултати, отнасящи се до развитието на силата на 
изтръгване в процеса на издърпване на гладък стоманен прът от бетонно тяло. Стойностите 
са получени посредством решаването на нелинейна МКЕ контактна задача при развитие на 
големи премествания. Изследването е направено чрез симулиране на процеса с помощта на 
програмната система ANSYS, модул Структурен анализ. Моделът на натоварването е приет 
стъпаловидно нарастващ се с постоянен инкремент. Резултатите са съпоставени с натурен 
експеримент. Доказана е адекватността на представената числена симулация. 
 

 

ON THE STRENGTH FORCE OF STEEL 
BAR PULLOUT OF A CONCRETE BODY 

Ana Yanakieva 1, Konstantin Kazakov 2 

Abstract 

In this paper the numerical results of a study concerning the development of pullout strength 
force in the extraction process of steel bar from concrete body are presented. The results are 
obtained by the solution of a FEM contact problem in large displacements. Step-by-step model of 
the load increase is assumed. The numerical results are compared with the experimental date, given 
in work [2], and discussed in some aspects. The simulation is accomplished by ANSYS family of 
products, Structural module. 

Key words: pullout strength, finite element analysis, concrete-bar relative slip 
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1. INTRODUCTION 

Very often in the engineering practice the connections of assembling reinforce concrete 
structures are prepared by plain steel bars welded to some built in reinforcement. This type of 
connections can be realized with preliminary formed niches. After the assembling stage these niches 
must be formed as monolithic.  

The steadiness of panel assembling reinforce concrete structures depends directly on these 
plain steel bar connections, because of the concentration of the stresses. During the operation, such 
connections are subjected in the main of tension [1]. The tension can lead to failures in the bond 
between the steel bars and the concrete. That's why the study of the pullout process including failure 
crack development as a function of the relative slip (vs. the relative slip) and the value of the pullout 
force are very important from practical point of view. 

In the last decades much effort was spent in the experimental test direction and a lot of 
reports in that subject now are available [2]. By reason of the fact that many factors influence the 
experimental test treatment it is very useful to be settled a reference numerical model. Such a 
computational model includes all the parameters of the pullout process as: material properties 
( cbcb EE ννµ ,,,, ); geometry and real constants (  - diameter of the steel bar, type of the steel bar 
surface l - anchoring steel bar length e t. c). 

bd

This paper aims to present a specific numerical simulation of the pullout process, based on 
the 3D FEM large displacements contact solution problem. The numerical results are obtained by 
ANSYS family of product, Structural module. Finally the pullout force is obtained as a function of 
the relative slip, developed between the steel bar and the concrete solid, (see fig.1). The pullout 
force is assumed to increase uniformly in a step-by-step manner.   

The material behavior of the steel bar is lineal, and the contact between the reinforcement 
and the concrete solid, discretized by special class finite elements, can be treated as generally 
nonlinear. 
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Fig.1 Geometry of the model  

 
2. MODEL GENERATION 

The bond mechanism can be treated as interaction between the concrete and steel bar. Such an 
interaction includes three different components: (1) adhesion, developing on the material surface, 
(2) friction forces, developing parallel to the steel bar axis and (3) shear contact stress. The well 
known „Coulomb friction model” is assumed in the ANSYS structural – [4] and used in the present 
study. In this model friction forces and shear contact stress are proportional to contact stress, written 
in the paper, see eq. (1), as p .  

Such a model defines an equivalent stressτ  whereupon a process of slip between the concrete 
and the steel bar follows. The stage prior to reaching the value τ  is called sticking, and the next 
stage, with equivalent stresses over τ  and relative slip, - sliding.  

The interstitial contact states, written here as 0 ÷ 3, are the following: 0 - open and not near 
contact; 1 - open but near contact; 2 - closed and sliding; 3 - closed and sticking. 

Appearance of contact failure is in being at the moment when equivalent stresses, given by eq. 
(1) are exceeded. 

 
 ap += µτ ,        (1) 

 
where µ  is friction coefficient and a  denotes the adhesion. 
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The geometrical and material parameters as well as the applied loading, increased step-by-
step, are: 

 material properties of the concrete and the steel bar 
3,0;2,0;/073;/0720;4,0 22 ===== cbcb mkNEEmkNEE ννµ  

 diameter of the bar and geometry of the concrete solid 
mmbаmmlmmdb 100;300;12 ====  

The above geometrical and material characteristics correspond to experimental test, work [1]. 
The basic idea is by means of varying the numerical simulation contact parameters to be achieved 
an agreement of the pullout force.     

 model of the loading   
The load is assumed to increase step-by-step with constant increment, see Fig. 2.   
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Fig. 2: Time control strategy 
 

 additional model parameters 

1,0;997,0;31,0 === stiffnesspenaltynormal
d

d
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b

holeconcrete
pullout . 

The two solids, the concrete body and the steel bar, are discretized by 3D 8node Solid 185 
finite elements (see Fig.3a), and the contact surface is modeled with TARGE 170 (for the concrete 
surface) and CONTA 174 (for the steel surface). The contact elements simulate the contact and 
reproduce the slip between the concrete and the steel bar. The geometry and the mesh size are the 
same as well as for the solid finite elements. Practically, the contact and the solid finite element 
mesh coincide. Some additional details about the finite elements as 3D 8node Solid 185, 
TARGE 170 and CONTA 174 can be found in [4]. Detailed information related to the finite element 
mesh and real constants is given in work [5]. 

 
The boundary conditions applied to the model are: constraining the displacements of the 

concrete nodes, position of which is on the front area of the concrete solid. The load is transformed 
to a step-by-step displacement of the front area of the steel bar. The displacement of the 
reinforcement increases up to the moment of the contact failure. By reason of symmetry of the 
setting only ¼ of the geometry is used, see fig.3b. 

 
The pullout force obtained by the numerical simulation with the selected model parameters is 

. The experimental result for the same force, given in work [1], is . 
Can be drawn an inference that the present numerical simulation gives a result closed to the 
experimental test result. 

kNFsim 57.18= kNFex 10.16=
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Fig. 3: FEM model and boundary conditions 

0=xu

3 1,0=zu
0=yu
0=xu

3 1,0=zu
0=yu

 
3. NUMERICAL RESULTS 

On Fig. 4а is shown the concrete contact surface, discretized by CONTA 174 finite elements. 
The change of the contact status between the two solids is observed on that surface. Figure 4 b,c,d 
gives the development of the pullout process for nodes location of which is on sections from 1 to16. 
The first one, section 1, is at the rear side of the bar, and the last one, section 16, is the front side of 
the steel bar. 

It is evidently that simultaneously with the pullout force increase: (1) for nodes far off the load 
the state closed and sticking has relatively large duration, see Figure 4 b; (2) for the nodes located 
on the mid part of the contact zone the state closed and sliding begins at conditionally time 

; (3) near the load zone can be observed the open and near/not near contact state right 
after the load is applied, see Fig.4d. 

2000=time

 

а)  
b) 

c) 
 

d) 

Fig.4: Time history of the contact status 
0 - open and not near contact; 1 - open but near contact; 2 - closed and sliding; 3 - closed and sticking 
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Figure 5 demonstrates the development of the pullout force  as a function of time for 
the front area nodes of the steel bar. 

pulloutF

 

   

Fig.5: Time history of bar node forces ( ) pulloutF

 

On fig.6 can be seen the bond stress-end bar slip relation in discrete form. For convenience 
the bar slip is given on logarithmic base. 
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Fig.6: Bond stress-end bar slip relation   

 
end-slip [m] bond [MPa] 

3.62E-06 0.224009 

1.39E-05 0.461584 

2.97E-05 0.78091 

5.69E-05 1.097037 

1.10E-04 1.41163 

3.05E-04 1.599711 

7.76E-04 1.600261 

1.48E-03 1.601826 

2.54E-03 1.603377 

4.13E-03 1.60498 

6.48E-03 1.590673 

1.01E-02 1.598179 

1.54E-02 1.543193 

2.35E-02 1.552201 

3.55E-02 1.510212 

5.36E-02 1.408607 

8.08E-02 1.249662 

0.121578 1.108423 

0.182779 0.770308 

0.274692 0.209472 

0.31 -6.7E-07 

 
In the beginning of the pullout process, the load value is still small, all the three components 

of the bond mechanism are in being. The displacements are as a result of the elastic concrete strains 
only. The displacements of the rear side of the steel bar are nearly zeros. Simultaneously with the 
pullout force increase begins a slip between the concrete and the steel bar. The adhesion between 
the materials is now breached. The influence of the second mechanical component of the bond is 
insignificantly because of the plain on the steel bar surface. On the next stage of the pullout force 
increase the process depend only on the friction forces developed on the contact zone. Finally the 
steel bar is extruded from the concrete solid. 

 
The relation bond stress-relative slip for different time steps can be illustrated as, see Fig. 7. 
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Fig.7: Bond stress-relative slip curve  
 

4. CONCLUTIONS 

This paper is devoted to a numerical simulation of the pullout process of steel bar from 
concrete body. Such FEM models of the process successfully can be used for obtaining the pullout 
force for different practical cases. The reported numerical model allows the curves bond stress-
relative slip, concerning the whole process, to be determined for every individual problem. These 
curves, bond stress-relative slip curves, describe all the basic aspects of the pullout process and 
successfully evaluate the pullout force. And what is more, assessment of the influence of every one 
of the components of the bond mechanism can be obtained. 
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