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Предназначение на програмата 

Програмата е предназначена за оразмеряване на стоманобетонни елементи с правоъгълно, Т и 

двойно Т сечение по българските "Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни 

конструкции" и "Еврокод 2". Изчисляването се извършва за огъване, нецентричен и центричен опън и 

натиск; напречна сила и усукване; образуване на пукнатини и провисване (последното само па 

българските норми). Проверките за нецентричен натиск отчитат моментите от II ред като 

потребителят въвежда изкълчвателните дължини. Програмата е лесна и удобна за работа, но с 

богати възможности, приятелски интерфейс. Входните данни и резултатите се оформят в прегледна 

записка в html формат и могат да бъдат отпечатани на принтер. 

Попълване на данните 

Входната информация е разделена на страници: 

 

Последователно се преминава между отделните страници като се кликне заглавието на страницата. 

След попълване на входните данни се натиска "Резултати" . Ако файлът не е записан програмата 

подканва потребителя да направи това. 

Във всяка страница числата се попълват в таблици или в белите текстови полета като преминаването 

в следващото поле може да стане с кликване на мишката или с клавиша Tab. С клавишната 

комбинация Shift+Tab се преминава в предишното поле. 

Файлове 

Входните данни за всяка задача се записват във файл с разширение *.stb, а резултатите във файл 

*.stb.html. Отварянето и записването на файл от диска стават съответно с командите "Отвори"  и 

"Запис" . Отваря се стандартен диалог, в който трябва да посочите място и име на файла. Ако 

файла вече е бил записван, то командата "Запис" не пита за име, а записва файла под текущото име. 

Командата "Нов"  запазва текущите данни, но сменя името. Ако въвеждате последователно много 

фундаменти - въвеждате първия, смятате, натискате "Запис", след това избирате "Нов", сменяте 

името, въвеждате данните, смятате, натискате "Запис" и т.н. 

Входни данни 

Описаните входни данни са общи за всички видове оразмерителни проверки, като за всяка 

поотделно се въвеждат и допълнителни данни специфични за конкретното оразмеряване. 

Данни за проекта 

 

Данните за проекта се попълват в страницата „Сечения и материали“ в горната част на екрана. С 

бутона „Зареди“ може да заредите автоматично данните от предходната задача, независимо с кой 
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модул на Design Expert сте работили. Така, ако работите по даден проект и попълните първоначално 

всички данни, след това може да ги използвате многократно. Обикновено, след зареждането се 

налага да смените полето „Задача“ и „Лист“. В полето „Дата“ се зарежда текущата дата. Данните за 

проекта се появяват като заглавен блок на записката: 

 

Обект: 
  

Клиент: 
  

Подобект: 

 

Съставил: 

  

Проверил: 

  

Задача: 

 

Дата: 

  

Лист: 

  

Норми 

Design Expert може да работи по българските норми или по Еврокод. Преди 

да започнете работа, трябва да изберете предпочитаните норми от падащия 

списък в дясната част на главната лента с бутони. 

Напречно сечение 

Въвеждат размерите на напречното сечение директно върху 

схемата на екрана. С бутона  може да се види мащабна схема 

на въведеното сечение, което може да бъде правоъгълно, Т и 

двойно Т сечение. За правоъгълно сечение размерите на 

поясите се въвеждат нули. Бетонното покритие a (a’) се въвежда 

от ръба на бетона до центъра на тежестта на 

армировката. 

Материали 

Избират се клас на бетона  и стоманата за надлъжна  и напречна  

армировка. Характеристиките на материалите са дефинирани предварително в „Таблица 

материали“. 

Таблица материали 

За да отворите таблицата, натиснете бутона  . Показва се прозорец, съдържащ две отделни 

таблици за бетона и армировките. Може да добавяте нови редове с бутона „+”, да изтриете редове с 

„−” или да коригирате стойностите. С бутона „Запис” може да запишете промените. С бутона „Изход” 

затваряте прозореца с материали и се връщате в главния прозорец на програмата. 

Таблицата с материали е обща за целия компютър. Ако направим промени, те ще се отразят във 

всички модули на програмата и всички входни файлове, създадени с тях.  
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Характеристики на материалите съгласно НПБСтБК 2008 

Бетони 

В Design Expert са включени следните класове бетони съгласно таблици 12 и 14 от нормите: 
 

Име 
Eb 

GPa 

Rb 

MPa 

Rbt 

MPa 

Rbn 

MPa 

Rbtn 

MPa 

B15 25.0 8.50 0.75 11.00 1.15 

B20 27.5 11.50 0.90 15.00 1.40 

B25 30.0 14.50 1.05 18.50 1.60 

B30 31.5 17.00 1.20 22.00 1.80 

B35 33.0 19.50 1.30 25.50 1.95 

B40 35.0 22.00 1.40 29.00 2.10 

B45 36.5 25.00 1.45 32.00 2.20 

B50 37.5 27.50 1.55 36.00 2.30 

B55 38.5 30.00 1.60 39.50 2.40 

 

Означенията в таблицата са както следва: 

Eb – начален модул на еластичност на бетона; 

Rb – изчислително съпротивление на натиск; 

Rbt – изчислително съпротивление на осов опън; 

Rbn – нормативно съпротивление на натиск (призмена 

якост); 

Rbtn – нормативно съпротивление на осов опън (якост 

на опън). 

Изчислителните съпротивления на натиск Rb и опън Rbt са определени от нормативните 

съпротивления Rbn и Rbtn, чрез разделянето им на съответните коефициенти за сигурност bc = 1.3 и 

bt = 1.5. 

Армировъчни стомани 

В Design Expert са включени следните класове на армировъчни стомани съгласно таблица 22 от 

нормите: 

Име 
Es 

GPa 

Rs 

MPa 

Rsc 

MPa 

Rsn 

MPa 

AI 200 225 225 235 

AII 200 280 280 295 

AIII 200 375 375 410 

TIII 200 375 375 420 

TIV 200 430 430 500 

AIV 200 510 450 590 
 

Означенията в таблицата са както следва: 

Es – начален модул на еластичност на бетона; 

Rs – изчислително съпротивление на опън; 

Rsc – изчислително съпротивление на натиск; 

Rsn – нормативно съпротивление на опън. 

Изчислителните съпротивления на опън Rs и натиск Rsc са определени от нормативните 

съпротивления Rsn и Rbtn, чрез разделянето им на съответните коефициенти за сигурност s =1.05 за 

AI и AII, s = 1.10 за AIII и TIII и s = 1.15 за AIV и TIV. 

Стойностите на Rsc за класове TIV и AIV са приети в съответствие с Чл. 56 (3).  При това, когато има 

натискова армировка, стремената трябва да се поставят на разстояние не по-голямо от 400 mm или 

12Ø, съгласно чл. 179. Това изискване е заложено в модулите за конструиране на армировката за 

колони и шайби. 
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Материали съгласно Еврокод 2 

Бетони 

В Design Expert са включени следните класове бетони съгласно таблица 3.1: 

Име 
Ecm 

GPa 

fck,cube 

MPa 

fcd 

MPa 

fctd 

MPa 

fck 

MPa 

fctk,0.05 

MPa 
εc2 εcu2 

C12/15 27.0 15.00 8.00 0.73 12.00 1.10 0.002 0.0035 

C16/20 29.0 20.00 10.67 0.87 16.00 1.30 0.002 0.0035 

C20/25 30.0 25.00 13.33 1.00 20.00 1.50 0.002 0.0035 

C25/30 31.5 30.00 16.67 1.20 25.00 1.80 0.002 0.0035 

C30/37 33.0 37.00 20.33 1.33 30.50 2.00 0.002 0.0035 

C35/45 34.0 45.00 23.33 1.47 35.00 2.20 0.002 0.0035 

C40/50 35.0 50.00 26.67 1.67 40.00 2.50 0.002 0.0035 

C45/55 36.0 55.00 30.00 1.80 45.00 2.70 0.002 0.0035 

C50/60 37.0 60.00 33.67 1.93 50.50 2.90 0.002 0.0035 

 

Означенията в таблицата са както следва: 

Ecm – среден (секущ) модул на еластичност на бетона; 

fck,cube – кубова якост на натиск на бетона; 

fck – характеристична стойност на цилиндричната якост на натиск; 

fctk,0.05 – характеристична стойност на якостта на осов опън с 5% фрактил; 

fcd = cc fck/c – изчислителна якост на натиск; 

fctd = ct fctk,0.05/c – изчислителна якост на опън. 

εc2 – деформация при достигане на максимална якост при параболично-правоъгълна диаграма; 

εcu2 – гранична деформация на бетона. 

Изчислителните стойности на якостите на натиск и опън в таблицата са определени с коефициент на 

сигурност c = 1.5 и без участието на коефициентите cc и ct. Те се въвеждат допълнително. Съгласно 

националното приложение към Еврокод 2, т. NA.2.12, при проверка по нормални сечения на 

вертикални и наклонени елементи се приема cc = 0.85, а във всички останали случаи cc = 1.0. В 

модула за греди Beam Expert стойността му по подразбиране е 1.0, а в модулите за шайби и колони е 

0.85, като въведената  стойност се отразява само на проверката за огъващ момент и осова сила, но не 

и за напречна сила. Стойността на ct трябва да бъде винаги 1.0, съгласно NA.2.12. 
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Армировъчни стомани 

В Design Expert са включени следните класове стомани: 

Име 
Es 

GPa 

fyd 

MPa 

fyk 

MPa 
εuk 

B220 200 191 220 0.01 

B250 200 217 250 0.01 

B420 200 365 420 0.01 

B460 200 400 460 0.01 

B500 200 435 500 0.01 
 

Означенията в таблицата са както следва: 

Es –модул на еластичност на стоманата; 

fyd– изчислителна стойност на граница на провлачване; 

fyk – характеристична стойност на граница на провлачване; 

εuk – гранична деформация в армировката. 

Оразмеряване по НПБСтБК 

Огъване с осова сила 

Оразмеряването обхваща всички случаи на огъване, нецентричен и центричен натиск и опън със 

симетрична и несиметрична армировка. Осовата сила може да бъде опънна (+) или натискова (-). 

Може да оразмерявате за множество товарни състояния, заедно или поотделно. Разрезните усилия 

се въвеждат в табличен вид: N – осова сила и M – огъващ момент. 
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При нецентричен натиск се отчитат случайният ексцентрицитет и моментите от II ред. За тази цел е 

необходимо да се избере опцията "Колона" и да се въведат дължината на елемента L и 

коефициентите за определяне на изкълчвателните дължини в равнината Lox и извън равнината Loy. 

Бутоните отварят помощен диалог, в който могат да се определят коефициентите за изкълчване чрез 

избиране на опорните условия в двата края на елемента. За всеки от краищата може да изберете 

между „Запъване“, „Става“, „Пружина“ и „Рамка“. За опцията „Пружина“, трябва да въведете и 

пружинната константа k, kN.cm представляваща опорния момент, получен при единично завъртане 

на възела. Така може да отчетете еластично запъване във фундамента или в съседни елементи. Ако 

изберете „Рамка“, ще трябва да въведете и дължините и инерционните моменти на гредите и 

колоната на съседния етаж. Ако няма колона или греда от единия край, въведете нули. Програмата 

отчита съдействието на съседните елементи съгласно изискванията на Еврокод. 

   

Трябва да въведете и коефициенти за условие на работа b и s. С тях се умножават допълнително 

изчислителните якости на бетона и стоманата. Опцията "Сеизмично въздействие" въвежда 

коефициента 0.85 (НПССЗР, Чл. 60.) при определяне на граничната височина на натисковата зона ξR и 

допълнителното ограничение за натисковата сила N/(A·Rbn) < 0.5 (НПССЗР, Прил. 4, Табл 1.), но не и 

коефициентите за условия на работа при сеизмично въздействие k, които трябва да се отчетат в 

полетата  b и  s като се умножат по останалите коефициенти. Може да използвате RC Expert за 

решаване на два вида задачи: 

 Да изчислите необходимата армировка за дадените усилия – опцията „Изчисли армировка“; 

 При зададени армировки да определите носимоспособността на сечението и да проверите 

дали тя е достатъчна да поеме дадените усилия – опцията „Провери армировка“. 

При първата задача има две възможности. Едната е да изчислявате армировката за всяко товарно 

състояние поотделно, независимо от останалите. Втората възможност е да определите армировка, 

която да покрива едновременно всички товарни състояния. За тази цел трябва да изберете опцията 

„Обвивка“. При оразмеряване с несиметрична армировка се по-икономично армиране в сравнение с 

първия вариант. Например, за сечение 30/60, с показаните на схемата по-горе натоварвания, 
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армировките се получават съответно As = 9.56 cm2 и  As’= 14.44 cm2.  Ако оразмерим за всяко 

състояние поотделно и вземем максималните армировки, се получава As = 10.26 cm2 и As’= 15.08 cm2, 

което е с около 5% повече. При симетрична армировка или огъване няма разлика. 

Оразмеряването се стартира чрез включване на бутона "Резултати". Получават се следните 

резултати: 

 As, As’ – площи на долната и горната армировка; 

  ,  ’  – съответните проценти на армиране; 

 s, s’ – напреженията в центровете на тежестта на армировките; 

 x  – височината на натисковата зона; 

 As,tot  – армировката в сечението получена при оразмеряване за центричен натиск   

  и устойчивост извън равнината на огъване. 

Може да видите и интеракционна диаграма с нанесени натоварвания или схема на сечението с 

диаграми на деформациите и напреженията в бетона и армировката. Трябва да изберете една от 

двете опции. 

   

Оразмеряването е разработено съгласно “Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни 

конструкции - 2008 г.” По-долу е дадено подробно описание на използваната методика на 

изчисление: 

Случайни ексцентрицитети и ефекти от втори ред 

Първо се определя се ексцентрицитетът на осовата сила от външния момент: 

𝑒𝑜𝑥 = |
𝑀𝑥

𝑁
| 

Изчислява се случайният ексцентрицитет съгласно чл. 24 (1), т. 1: 

𝑒𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 (
𝐿

600 |
ℎ

30) 

Съгласно  чл. 24 (3), ако eox < eax се приема eox = eax като за статически неопределима конструкция. Ако 

имате статически определима конструкция, трябва предварително да включите случайния 

ексцентрицитет към момента от външното натоварване. 

Определя се коефициентът  за отчитане на ефектите от II ред по формула (19):  

𝜂 =
1

1 − 𝑁/𝑁𝑐𝑟
 

Стойността на критичната сила се изчислява по формула (68): 
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𝑁𝑐𝑟 = 0.64
𝐸𝑏

𝐿𝑜𝑥
2 [

𝐼𝑏𝑥

𝜑𝑙
(

0.11

0.1 + 𝛿𝑒𝑥
+ 0.1) +

𝐸𝑠

𝐸𝑏
𝐼𝑠𝑥] , където 

φl = 1 + Ml /M  ‒ коефициент на пълзене;  

Отношението Ml /M се въвежда от потребителя в полето „Процент пост. товар”. Представлява 

отношението на момента от постоянни и продължителни натоварвания към момента от 

пълното натоварване, изчислен спрямо центъра на долната армировка.  

𝛿𝑒𝑥 = е𝑜𝑥 ℎ⁄ − коефициент, който се приема > 𝛿𝑒𝑥,𝑚𝑖𝑛 = 0.5 − 0.01 𝐿𝑜𝑥 ℎ⁄ − 0.01𝑅𝑏; 

Lox  ‒ изкълчвателна дължина при огъване по съответното направление; 

h ‒ височина на напречното сечение; 

Ibx   ‒ инерционния момент на бетонното сечение спрямо оста, перпендикулярна на 

  разглежданото направление; 

Isx  ‒ инерционния момент на армировката; 

Eb  ‒ начален модул на еластичност на бетона; 

Es  ‒ модул на еластичност на армировката; 

Rb  ‒ изчислително съпротивление на натиск на бетона. 

Окончателната стойност на оразмерителния момент, с отчитане на случайния ексцентрицитет и 

ефектите от II ред е: 

MII = sgn(M)·|N|·η·eox

Функцията sgn(x) връща знака на аргумента x. 

Определяне на армировката при нецентричен натиск/опън и огъване 

Оразмеряването е разработено за напречни сечения с произволна форма на контура. Въпреки, че в 

настоящата версия може да се въвеждат само правоъгълни, Т и двойно Т сечения, това позволява в 

бъдещи версии програмата лесно да бъде разширена за други видове сечения. Процедурата се 

използва и в останалите модули на Design Expert. Оразмеряването се извършва при следните 

предпоставки:  

 Бетонът изцяло е изключен от работа в опънната зона и опънните напрежения е поемат от 

армировката;  

 Диаграмата на натисковите напрежения в бетона се приема константа със стойност Rb. 

Неизвестните величини са: 

As - площ на опънната армировка;  

As’ - площ на натисковата армировка;  

x - височина на натисковата зона.  
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Те се определят от условията за равновесие на вътрешните сили: 

 N + Nb + Ns + Ns’ = 0 (1) 

 M + Mb + Ms + Ms’ = 0 (2) 

M и N са въведените разрезните усилия в 

сечението. Ако са отчетени и ефектите от 

втори ред, то вместо M се използва MII. 

Нормалните сили в бетона и армировките и 

моментите им спрямо центъра на тежестта на 

сечението се намират по формулите: 

 Nb = Ab·Rb;  Mb = Nb· yb; 

 Ns = As·s;  Ms = Ns·(yc – a) 

 Ns’ = As’·s’;  Ms’= Ns’·(h – yc – a’); 

 

 

𝜎𝑠 =
𝜎𝑠𝑐,𝑢

1 − 𝜛 1.1⁄
(

𝜛 ℎ𝑜

𝑥
− 1)   – напрежение в долната армировка: −𝑅𝑠𝑐  ≤ 𝜎𝑠 ≤ 𝑅𝑠; 

Напрежението s’в горната армировка се определя по същата формула като вместо h0  се замести a’. 

𝜎𝑠𝑐,𝑢 = 430 MPa  за армировка клас TIV и 𝜎𝑠𝑐,𝑢 = 400 MPa – за останалите;  

𝜛 = 0.85 − 0.008 𝑅𝑏; 

ho = h – a – разстояние от най-силно натиснатата точка до долната армировка; 

x  – височина на натисковата зона; 

ho  – разстояние от долния ръб до центъра на тежестта на сечението; 

Rb   – изчислителна якост на натиск на бетона; 

Rs – изчислително съпротивление на армировката на осов опън; 

Rsc – изчислително съпротивление на армировката на натиск. 

Процедурата е итерационна като се варира с височината на натисковата зона x. Ако тя е известна, то 

армировките As и As’ могат да се определят еднозначно от условието сума моменти за центъра на 

срещуположната армировка да бъде равно на нула: 

As = (N·(h – yc – a’) + M + Nb·(zs – zb))/(σs zs)  (3) 

 As’ = (N·(yc – a) – M + Nb·zb)/(σs’zs)   (4) 

Тук със zs е означено разстоянието между двете армировки, а със zb – разстоянието от центъра на 

тежестта на натисковата зона до центъра на долната армировка. 

При нецентричен опън с малък ексцентрицитет, когато цялото сечение е в опън, по тези формули се 

получават окончателните армировки като се приеме Nb = 0 и σs = σs’ = Rs.  

При нецентричен натиск с несиметрична армировка имаме две уравнения с три неизвестни. 

Възможни са безброй много решения, които да удовлетворяват условията за равновесие (1) и (2). 

Тогава се решава оптимизационна задача, като по итерационен път се търсят онези стойности на As и 

As’, които удовлетворяват условието |As| + |As’| = min.  

x 

Rb 

h
 

h
f 

h
f'
 

b 

bf 

bf’ 

y c
 h

0
 

a
' 

a
 

As’ 

As 

Ab 

M 

N 

Ns 

Ns’ 

Nb 

y b
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При армиране със симетрична армировка, задачата има точно решение. При всяка итерация, едната 

от армировките се изчислява по формула (3) или (4), а другата се приема равна на нея. При това 

обаче, условията (1) и (2) не са удовлетворени и итерацията се повтаря с нова стойност на височината 

на натисковата зона x до достигане на сходимост.  

При огъване е прието армировка в натисковата зона да се поставя при  

𝜉 =
𝑥

ℎ0
< 𝜉𝑅 =

𝜛

1 +
𝜎𝑠𝑅

𝜎𝑠𝑐,𝑢
(1 −

𝜛
1.1

)
 

Решението се извършва в следната последователност: Първо се приема x = ξRh0 и се определят 

армировките по формули (3) и (4). Ако се получи As’ > 0, следва, че натискова армировка е 

необходима и това е окончателното решение. В противен случай, се приема As’ = 0 и по итерационен 

път се търси онази стойност на As, определена по формула (3), която да удовлетворява условието за 

равновесие на осовите сили (1). 

Оразмеряване за условен центричен натиск 

Извършва се и оразмеряване на условен центричен натиск извън равнината на действие на момента 

по формулата (48) от нормите: 

N ≤ m· (b·Rb·A + s·Rsc·As,tot), където  

  b  – коефициент за условие на работа на бетона; 

 Rb  – изчислително съпротивление на натиск на бетона; 

 A  – площ на сечението на колоната; 

 s  – коефициент за условие на работа на стоманата; 

 Rsc – изчислително съпротивление на натиск на стоманата; 

 As,tot  – общата площ на надлъжната армировка; 

 m = 1; 

  =  b + 2( r -  b)· ≤  r – коефициент на изкълчване; 

  = Rsc·Astot /(Rb·A). 

 Коефициентът  b се определя от таблица 31 от нормите: 

Nl 

N 

Коефициент b при l0/b 

≤ 6 8 10 12 14 16 18 20 

0 0.93 0.92 0.91 0.90 0.89 0.88 0.86 0.84 

1 0.92 0.91 0.89 0.86 0.82 0.76 0.69 0.61 

 Коефициентът  r се определя от таблица 33 от нормите: 

As,int 

As,tot 

Nl 

N 

Коефициент  r при l0/b 

≤ 6 8 10 12 14 16 18 20 

<1/3 
0 0.93 0.92 0.91 0.90 0.89 0.88 0.86 0.84 

1 0.92 0.91 0.90 0.88 0.86 0.83 0.79 0.74 
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≥1/3 
0 0.93 0.92 0.91 0.89 0.87 0.85 0.82 0.79 

1 0.92 0.91 0.89 0.86 0.82 0.77 0.71 0.64 

 l0  - изкълчвателна дължина - консервативно се приема етажната височина; 

 b  - широчина на сечението; 

 Nl /N  - отношението на постоянния към пълния товар консервативно е прието 0.9; 

 As,int / As,tot - отношението на площта на междинните пръти към площта на цялата 

 армировка.  Изчислява се на база на разположението на прътите в сечението. 

Интеракционна диаграма 

Програмата построява и диаграмата М-N – гранично за изчислената армировка или за началната 

армировка, ако е зададена такава. Диаграмата се получава като постепенно се увеличава височината 

на натисковата зона x. За всяко положение се определят равнодействащите момент и нормална сила 

за центъра на тежестта на сечението и се нанасят в координатна система М-N. Диаграмата, 

представлява затворена крива. Ако нанесем момент и нормална сила от външно натоварване в 

същата координатна система и точката попадне извън кривата, това означава, че сечението няма 

достатъчна носимоспособност да понесе натоварването. Ако точката е вътре в кривата или на 

границата – то сечението има достатъчна носимоспособност. Изчисляването на армировката по 

зададени усилия се извършва винаги така, че кривата да преминава през точката, определена от 

въведеното външно натоварване. 

Напрeчна сила 

Оразмеряването за напречна сила се извършва само със стремена (без огънати пръти). Въвеждат се 

допълнително следните данни: 

 nw – срезност на стремената; 

 d – диаметър на стремената; 

 c – проекция на опасната пукнатина. 

Правят проверки за достатъчност на бетонното сечение за напречната сила и усукващ момент 

едновременно и за необходимост от стремена. Отчита се влиянието на осовата сила N. Съдействието 

на натиснатия пояс се пренебрегва. Като резултат се получава: 

 Qb,min = b3··Rbt·b·h0 – минимална напречната сила, поемана от бетона; 

Qmax = 0.3·b1·w·Rb·b·h0 – максималната напречна сила. Ако Q > Qmax следва, че  сечението 

или класът на бетона трябва да се увеличат;  

 Asw – площ на стремето за линеен метър за един срез; 

 w – процент на армиране за напречна армировка. 

Напречната армировка се изчислява както следва: 

 Определяме Mb = b2··Rbt·b·h0
2 

Проекцията на опасната пукнатина е h0  c0 = 2·Mb /Q  2.25· h0. Получава се по формула (92) 

от НПБСтБК като се замести qsw от формула (94а) при Q = Qb,sw 
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Ако е въведено c≠0 се използва c вместо c0. 

Напречната сила, поемана от бетона е Qb = Mb / c0 > Qb,min – формула (88) от НПБСтБК. 

Усилието в напречната армировка (kN/m) е qsw = (Q – Qb)/c0  Qb,min /(2·h0) 

 Площта на напречната армировка (cm2/m) е: Asw = qsw·100 /(nw·Rsw) 

С Rsw е означено изчислителното съпротивление на стремената на опън . 

Означенията и стойностите на отделните коефициенти съгласно нормите са както следва:  

  w = 1 + 5·Esw /Eb·nw·Asw /(b·100)  1.3 

  b1 = 1 – 0.01·Rb;  b2 = 1.5;  b3 = 0.6;  b4 = 1.5 

 = 1 + f + n   1.5 

n = 
– 0.1·N/(Rbt·Aw0)              – за натиск (N < 0) 

– (0.2·N/(Rbt·Aw0)  0.8) – за опън    (N > 0) 

Коефициентът за отчитане на Т сечение не се взима в предвид в полза на сигурността - f = 0 

Усукване 

При оразмеряване на усукване на (двойно) T сечения може да участват всички части на сечението 

(стебло и пояси). Общият усукващ момент се разпределя между отделните части на сечението 

пропорционално на усуквателните коравини на отделните правоъгълници. Като резултат се получава 

надлъжна и напречна армировка отделно от изчислената за огъване и напречни сили. 

При определяне на напреженията от усукване се отчита и напречната сила: 

  = Q/Aw0 + 1.2·T/Wt , където Aw0 = bw·h0 

 Проверката за необходимост от напречна армировка е:  > 0.6·Rbt 

 Проверката за достатъчност на бетонното сечение е:  < 0.3·Rb 

 Напречната армировка е: Asw,t = p·100 /(0.9·Rsw) 

 Надлъжната армировка е: As,tot = p·Uef /(0.9·Rs);  

 p = T/(2·Aef);   bef = b – 2·aw;  hef = h – 2·aw;  Uef=2·(bef + hef);  Aef = bef·hef 

Разстоянието aw се въвежда до Ц.Т. на надлъжната армировка. 

Образуване на пукнатини и провисване 

Програмата изчислява момента на пукнатинообразуване Mcrc, широчината на 

пукнатините acrc и провисването на проста или конзолна греда d. Провисването 

се сравнява с допустимото. Освен това се изчисляват кривината 1/r и 

отношението на нелинейната към линейната коравина B/EI в сечението с 

максимален момент. Построява се диаграмата момент-кривина. Със синьо е 

нанесена кривината в еластична постановка, а в червено - в нееластична. 
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Въвеждат се статическата схема (проста греда или конзола) и дължината на гредата L, нормативния 

товар qn или максималния момент Mn. Наличната горна и долна армировка се въвежда като 

конкретен брой и диаметър. Няма възможности за комбиниране на различни диаметри. Избират се 

условията на експлоатация на конструкцията. 

За определяне момента от постоянните и продължителни натоварвания се използва коефициентът 

KG, който се въвежда в "Натоварване". Mпр = KG· Mn 

Във версия 2.5 изчисленията са разработени само по българските норми. 

Оразмеряване по Еврокод 2 

Огъване с осова сила 

Оразмеряването обхваща всички случаи на огъване, нецентричен и центричен натиск и опън със 

симетрична и несиметрична армировка. Осовата сила може да бъде опънна (+) или натискова (-). 

Може да оразмерявате за множество товарни състояния, заедно или поотделно. Разрезните усилия 

се въвеждат в табличен вид: N – осова сила и M – огъващ момент. 

 

При нецентричен натиск се отчитат началните несъвършенства, случайният ексцентрицитет и 

моментите от II ред. За тази цел е необходимо да се избере опцията "Колона" и да се въведат 

дължината на елемента L и коефициентите за определяне на изкълчвателните дължини в равнината 



                   RC Expert EC v 3.0/2015 

 Оразмеряване на стоманобетонни елементи по НПБСтБК 2008 и БДС EN 1992-1-1   

 Ръководство за потребителя 
 

стр. 16 от 38 

Lox и извън равнината Loy. Бутоните отварят помощен диалог, в който могат да се определят 

коефициентите за изкълчване чрез избиране на опорните условия в двата края на елемента. За всеки 

от краищата може да изберете между „Запъване“, „Става“, „Пружина“ и „Рамка“. За опцията 

„Пружина“, трябва да въведете и пружинната константа k, kN.cm представляваща опорния момент, 

получен при единично завъртане на възела. Така може да отчетете еластично запъване във 

фундамента или в съседни елементи. Ако изберете „Рамка“, ще трябва да въведете и дължините и 

инерционните моменти на гредите и колоната на съседния етаж. Ако няма колона или греда от 

единия край, въведете нули. Програмата отчита съдействието на съседните елементи съгласно 

изискванията на Еврокод. 

   

Трябва да въведете и коефициентите αcc и αct. С тях се умножават допълнително изчислителните 

якости на бетона. Може да използвате RC Expert за решаване на два вида задачи: 

 Да изчислите необходимата армировка за дадените усилия – опцията „Изчисли армировка“; 

 При зададени армировки да определите носимоспособността на сечението и да проверите 

дали тя е достатъчна да поеме дадените усилия – опцията „Провери армировка“. 

При първата задача има две възможности. Едната е да изчислявате армировката за всяко товарно 

състояние поотделно, независимо от останалите. Втората възможност е да определите армировка, 

която да покрива едновременно всички товарни състояния. За тази цел трябва да изберете опцията 

„Обвивка“. При оразмеряване с несиметрична армировка се по-икономично армиране в сравнение с 

първия вариант. Например, за сечение 30/60, с показаните на схемата по-горе натоварвания, 

армировките се получават съответно As = 9.56 cm2 и  As’= 14.44 cm2.  Ако оразмерим за всяко 

състояние поотделно и вземем максималните армировки, се получава As = 10.26 cm2 и As’= 15.08 cm2, 

което е с около 5% повече. При симетрична армировка или огъване няма разлика. 

Оразмеряването се стартира чрез включване на бутона "Резултати". Получават се следните 

резултати: 

As1, As2  – площи на долната и горната армировка; 

1, 2   – съответните проценти на армиране; 
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s1, s2  – напреженията в центровете на тежестта на армировките; 

x   – височината на натисковата зона; 

 As,tot   – обща армировка в сечението = As1 + As2. 

Може да видите и интеракционна диаграма с нанесени натоварвания или схема на сечението с 

диаграми на деформациите и напреженията в бетона и армировката. Трябва да изберете една от 

двете опции. 

   

Оразмеряването е разработено съгласно БДС EN 1992-1-1 и българското национално приложение. 

По-долу е дадено подробно описание на използваната методика на изчисление: 

Теоретични предпоставки 

Оразмеряването се извършва при следните предпоставки:  

 бетонът изцяло е изключен от работа в опънната зона и опънните 

напрежения се поемат от армировката;  

 изчислителната диаграма на натисковите напрежения в бетона се 

приема параболично-правоъгълна с максимална стойност fcd;  

 изчислителната диаграма напрежения-деформации на стоманата 

се приема линейно-пластична с максимална стойност fyd; 

 съществува сцепление между бетона и армировката; 

 в сила е хипотезата на Бернули за равнинност на сеченията - 

диаграмата на деформациите по височина на сечението е линейна; 

 носещата способност на сечението се изчерпва, когато 

деформацията в бетона или армировката достигне граничната;  

 вътрешните усилия в бетона и армировката са в  равновесие с 

разрезните усилия, породени от външните товари.  
 

Начални несъвършенства, случайни ексцентрицитети и ефекти от втори ред 

Когато е избрана опцията „Колона“, оразмерителните усилия включват и началните несъвършенства, 

определени по формула (5.2) от БДС EN 1992-1-1. Те се отчитат като за единичен елемент под 

формата на ексцентрицитет: 

ei = θi·Lo/2, където 
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Lo  – ефективната дължина на елемента;   

θi =θo·αh·αm – наклоняване на елемента;  

 θo = 1/200 – основна стойност на наклоняването;   

𝛼ℎ =  2/√𝐿  – редукционен коефициент за височина. L e дължината на елемента в метри; 

αm = 1 – редукционен коефициент за брой елементи. 

При натискова осова сила се отчитат и ефектите от втори ред по метода на номиналната коравина. 

Оразмерителната стойност на огъващия момент се изчислява по формула (5.30): 

𝑀𝐸𝑑 =
𝑀0𝐸𝑑

1 − 𝑁/𝑁𝐵
  

M0Ed = M + N·ei е огъващият момент от първи ред, към който са добавени началните 

несъвършенства. Ексцентрицитетът ei се приема не по-малък от минималния ексцентрицитет 

e0 = h/30 ≥ 20 mm, съгласно БДС EN 1992-1-1, т. 6.1 (4); 

h – височина на напречното сечение; 

N – осовата сила от външното натоварване; 

NB – критичната сила. Определя се по формула (5.17):  

NB = π2·EI/Lo
2 

EI = Kc·Ecd·Ic +Ks·Es·Is – номинална коравина, определена по формула (5.21); 

Ks = 1    – коефициент за приноса на армировката;   

Kc = k1·k2/(1 + ef)  – коефициент, отчитащ пълзене, напукване и др.; 

ef = (∞,t0)·M0Eqp/M0Ed –  ефективен коефициент на пълзене.  

𝑘1 = √𝑓𝑐𝑘/20   – коефициент, зависещ от класа на бетона;   

k2 = n·/170 ≤ 0.20  – коефициент, зависещ от осовата сила и стройността;  

n = N/(Ac·fcd)   – относителна осова сила;   

 = Lo/i   –  стройност на елемента; 

𝑖 = √𝐼𝑐/𝐴𝑐  – инерционен радиус; 

fcd   – изчислителна стойност на якостта на натиск на бетона; 

fck – характеристична стойност на цилиндричната якост на бетона; 

Ac – площ на бетонното сечение;  

Ic  – инерционен момент на бетонното сечение спрямо центъра на тежестта; 

Is – инерционен момент на армировката спрямо центъра на тежестта; 

Ecd = Ecm/γcE – изчислителна стойност на модула на еластичност на бетона; 

γcE = 1,3 – коефициент на сигурност, съгласно т. NA.2.35 от националното приложение; 
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Es – изчислителна стойност на модула на еластичност на армировката. 

Определяне на армировката при нецентричен натиск/опън и огъване 

Оразмерителната процедура е разработена за сечение с произволна форма, като определянето на 

армировките се извършва по итерационен път. Неизвестните величини при оразмеряването са:  

As1  – площ на опънната армировка;  

As2  – площ на натисковата армировка;  

εs1  – деформация в долната армировка; 

εc – деформация в натиснатия ръб на бетона или при изцяло опънато сечение: εs2 - 

деформация в горната армировка.  

Неизвестните величини се намират от условията за равновесие на вътрешните усилия в сечението: 

NEd + Nc + Ns1 + Ns2 = 0 (1) 

MEd – Mc + Ms1 – Ms2 = 0 (2) 

С MEd и NEd са означени разрезните усилия, получени от външното натоварване. Резултантните сили 

в бетона и армировките и моментите им спрямо центъра на тежестта на сечението се намират по 

формулите: 
        x 

Nc =∫σc(z)·b(z)·dz 

            0  

Ns1 = As1·σs1   

Ns2 = As2·σs2 

 

Mc = Nc·zc 
              

 

Ms1 = Ns1·z1 

Ms2 = Ns2·z2 

        x 

zc = ∫σc(z)·b(z)·z·dz/Nc + h – yc – x 

            0  

z1 = yc – d1 

z2 = yc – h – yc – d2 

Височината на натисковата зона се определя по формулата 

x = d·εc /(εc + εs) 

Напреженията в бетона се определят от диаграмата на деформациите по формула (3.17) и (3.18): 

𝜎𝑐(𝑧) = 𝑓𝑐𝑑 [1 − (1 −
휀𝑐(𝑧)

휀𝑐2
)

𝑛

] − за 0 ≤ 휀𝑐(𝑧) ≤ 휀𝑐2 

𝜎𝑐(𝑧) = 𝑓𝑐𝑑  − за 휀𝑐2 ≤ 휀𝑐(𝑧) ≤ 휀𝑐𝑢2, където 

 fcd – изчислителна якост на натиск на бетона; 

n = 2; εc2 = 2.0 ‰; εcu2 = 3.5 ‰  – за бетони клас до C50/60; 

Напреженията в армировката се определят по формулата 

−𝑓𝑦𝑑  ≤ 𝜎𝑠𝑖 = 𝐸𝑠∙휀𝑠𝑖 ≤ 𝑓𝑦𝑑  (𝑖 = 1,2), където  

fyd  – изчислителна якост на армировката на опън; 

Еs  – изчислителна стойност на модула на еластичност на армировката. 



                   RC Expert EC v 3.0/2015 

 Оразмеряване на стоманобетонни елементи по НПБСтБК 2008 и БДС EN 1992-1-1   

 Ръководство за потребителя 
 

стр. 20 от 38 

 
Итерациите се извършват чрез вариране на деформациите в опънната армировка εs1 и натиснатия 

ръб на бетона εc така, че сечението винаги да бъде в гранично състояние. Това става по различен 

начин, в зависимост от случая, в която попада диаграмата съгласно схемата по-горе: 

Случай : Деформацията в опънната армировка е постоянна εs1 = εud, а деформацията в горния ръб 

εc  се изменя от εud (в горната армировка) до - εcu2; 

Случай : Деформацията в горния ръб е постоянна εc = - εcu2, а деформацията в опънната 

армировка се изменя от εud до - εcu2·d1/h. При това деформацията в долния ръб на бетона достига до 

нула. 

Случай : При изцяло натиснато сечение, диаграмата на деформациите се завърта около т. С, като 

деформациите в т. С се запазват равни на -εc2. Положението на т. С спрямо горния ръб се определя 

по формулата ac = h·(1 – εc2/εcu2).  

Така, поради условието сечението да се намира винаги в гранично състояние, на практика се търси 

или εs1 или εc и броят неизвестни намалява с едно. При зададени εs1 или εc, всяка от армировките 

As1 и As2 може да се определи еднозначно от условието сума моменти за центъра на 

срещуположната армировка да бъде равно на нула: 

As1 = (NEd·z2 + MEd + Nc·(z2 – zc)) /(σs1 zs)  (3) 

 As2 = (NEd·z1 – MEd + Nc·(z1 + zc)) /(σs2 zs)  (4) 

Разстоянието между двете армировки е означено със zs = z1 + z2. При нецентричен опън с малък 

ексцентрицитет, когато цялото сечение е в опън, по тези формули се получават окончателните 

армировки като се приеме Nc = 0 и σs1 = σs2 = fyd.  

При нецентричен натиск с несиметрична армировка имаме две уравнения с три неизвестни. 

Възможни са безброй много решения, които да удовлетворяват условията за равновесие (1) и (2). 

Тогава се решава оптимизационна задача, като по итерационен път се търсят онези стойности на As1 

и As2, които удовлетворяват условието |As1| + |As2| = min. Може да се оптимизира и за няколко 

товарни състояния едновременно, при което се получава по-икономично армиране, спрямо 

оразмеряването поотделно. 

При армиране със симетрична армировка, задачата има точно решение. При всяка итерация, едната 

от армировките се изчислява по формула (3) или (4), а другата се приема равна на нея. При това 
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обаче, условията (1) и (2) не са удовлетворени и итерацията се повтаря с нови стойности на 

деформациите до достигане на сходимост.  

При огъване е прието армировка в натисковата зона да се поставя при x/d = 0.45 от условието за 

дуктилност. Това дава възможност за евентуално преразпределение на усилията при статически 

неопределими системи преди достигане на крайно гранично състояние. Решението се извършва в 

следната последователност: Първо се приема x/d = 0.45 и се определят армировките по формули (3) 

и (4). Ако се получи As2 > 0, следва, че натискова армировка е необходима и това е окончателното 

решение. В противен случай, се приема As2 = 0 и по итерационен път се търси онази стойност на As1, 

определена по формула (3), която да удовлетворява условието за равновесие на осовите сили (1). 

Интеракционна диаграма 

Програмата построява и диаграмата М-N – гранично за изчислената армировка или за началната 

армировка, ако е зададена такава. Диаграмата се получава като се варират  деформациите  s1 и c в 

допустимите граници. За всяко положение се определят равнодействащите момент и нормална сила 

за центъра на тежестта на сечението и се нанасят в координатна система М-N. Диаграмата, 

представлява затворена крива. Ако нанесем момент и нормална сила от външно натоварване в 

същата координатна система и точката попадне извън кривата, това означава, че сечението няма 

достатъчна носимоспособност да понесе натоварването. Ако точката е вътре в кривата или на 

границата – то сечението има достатъчна носимоспособност. Изчисляването на армировката по 

зададени усилия се извършва винаги така, че кривата да преминава през точката, определена от 

въведеното външно натоварване. 

Напречна сила 

Оразмеряването за напречна сила се извършва с вертикални или наклонени стремена (без огънати 

пръти). Въвеждат се допълнително следните данни: 

 nw ‒ срезност на стремената;  

 dw ‒ диаметър на стремената;  

   ‒ ъгъл на наклона на опасната пукнатина; 

  ‒ ъгъл на наклона на стремената; 

Asl ‒ количеството опънна армировка (cm2), достатъчно закотвена зад разглежданото 

сечение. 

Оразмеряването за напречна сила се извършва съгласно методиката дадена в БДС EN 1992-1-1: 

Напречна сила, поемана от сечението без напречна армировка: 

VRd,c = (CRd,c·k·(100·ρl·fck)1/3 + k1·σcp)·bw·d   (Формула 6.2.a от БДС EN 1992-1-1) 

VRd,c ≥ VRd,c,min = (vmin + k1·σcp)·bw·d    (Формула 6.2.b от БДС EN 1992-1-1) 

𝑘 = 1 + √200/𝑑 ≤ 2;     σcp = NEd/Ac < 0.2 fcd;  

CRd,c = 0.18/γc;      k1 = 0.15;  

𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0,035 𝑘3/2√𝑓𝑐𝑘;   ρl = Asl/(bw·d) ≤ 0.02; 
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Максимална напречна сила, която може да бъде поета  от сечението: 

VRd,max = αcw·bw·z·ν1·fcd·(cotθ + cotα)/(1 + cot2θ) (Формула 6.14 от БДС EN 1992-1-1) 

Ако VEd > VRd,max следва, че бетонното сечение не е достатъчно да поеме напречната сила и 

трябва да се увеличи.  

z = 0.9·d е рамото на вътрешните сили;  

d e полезната височина на сечението; 

ν1 = 0.6·(1 – fck/250)    (Формула 6.6N от БДС EN 1992-1-1)  

αcw = 1   при σcp = 0 

1 + σcp/fcd при 0 < σcp < 0.25fcd 

1.25   при 0.25fcd < σcp < 0.5fcd 

2.5(1 – σcp/fcd)  при 0.5fcd < σcp < fcd 

 Усилие в напречната армировка (kN/m):  qsw = VEd /(z (cotθ + cotα)·sinα) 

 Площ на напречната армировка (cm2/m): Asw = qsw/(nw fywd) 

 Допълнителна опънна сила в надлъжната армировка: Ftd = 0.5·VEd·(cotθ – cotα) 

 VEd е оразмерителната напречна сила в сечението. От допълнителната опънна сила се 

изчислява и площ на съответната допълнителна опънна армировка. Честа практика е вместо да се 

покрива диаграмата на опънната сила, да се покрива диаграмата на необходимата армировка. Така е 

прието и в Design Expert. Площта на необходимата допълнителна надлъжна армировка е:   

Asl,n = Ftd/fyd 

Тя трябва се добави към чистата площ на армировката, получена от оразмеряването за огъване. 

Големината на получените армировки зависи от ъгъла θ на наклона  на натисковия диагонал. Ъгълът 

може да се избере от потребителя, но трябва да бъде в границите 21.8° ≤ θ ≤ 45° (1 ≤ cotθ ≤ 2.5). Ако 

е избрана отметката разположена преди  ъгъла, изчисленията се извършват с така зададената 

стойност. В противен случай, програмата го изчислява от условието VRd,max = VEd. Разстоянието 

между стремената, при избран диаметър, се определя по формулата s = πdw
2/(4Asw) < smax = 0.75d·(1 

+ cotα).  

Усукване 

При оразмеряване на усукване на (двойно) T сечения може да участват всички части на сечението 

(стебло и пояси). Общият усукващ момент се разпределя между отделните части на сечението 

пропорционално на усуквателните коравини на отделните правоъгълници. Като резултат се получава 

надлъжна и напречна армировка отделно от изчислената за огъване и напречни сили. 

Оразмеряването за всяка правоъгълна зона от сечението за припадащия и се усукващ момент се 

извършва както е описано по-долу. 

Въвежда се бетонното покритие за усукване aw до центъра на надлъжната армировка. 

При определяне на напреженията от усукване се отчита и напречната сила при проверките за: 
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     Необходимост от напречна армировка: TEd /TRd,c + VEd /VRd,c > 1  (6.29) 

    Достатъчност на бетонното сечение:  TEd /TRd,max + VEd /VRd,max < 1  (6.31) 

 Усукващ момент без напречна армировка:  TRd,c = 2·Ak·tef·fctd 

 Максимален усукващ момент за сечението:  TRd,max = · c·fcd·Ak·tef·sin(2· ) (6.30) 

 TEd = T е натоварването от усукващ момент 

 Величините VEd VRd,c VRd,max са както в точка "Напречна сила" по-горе. 

Определянето на армировката се извършва по формулите: 

 Напречна армировка:    Asw = P / (fywd·cot) 

 Надлъжна армировка:    Astot = P·Uk·cot / fyd   (6.28) 

  Ефективна дебелина на стената: tef = b·h / (2·b + 2·h) 

  tef се приема не по-малко от 2·aw 

  Ефективна площ на сечението: Ak = (b - tef)·(h - tef) 

          Периметър на ефективната площ:   Uk = 2·(b + h – 2·tef) 

       P = TEd / (2·Ak) 

Резултатите се дават за всяка част от сечението поотделно. 

Записка 

За всяка задача може да се генерира изчислителна записка в html формат като се избере заглавния 

бутон "html записка". В записката могат да включени всички или част от входните данни като се 

избере "Печатай" в съответната страница на резултатите.  

Записката е в „html” формат и се отваря с Internet Explorer. Може 

да я отпечатате направо или да я отворите и редактирате с всяка 

една офис програма (например Word). Името на файла със 

записката е име_на_ файл _с_данни.html. С него върви в 

комплект и директория с име име_на_ файл _с_данни.html_files. 

Без нея ще се загубят картинките и стила на форматиране. 

Отпечатването става най-лесно като натиснете десен бутон и 

изберете опцията Print Preview… от падащото меню. След това 

може да нагласите размерите, ориентацията и границите на 

листа, преди да отпечатате. 

В Word има възможност бързо и лесно да отворите всички записки в един файл. Отидете на лентата 

„ВМЪКВАНЕ“ и в секцията „Текст“, изберете „Обект“ и „Текст от файл…“. Показва се диалог за избор 

на файл, където може да маркирате всички файлове. Те ще бъдат вмъкнати последователно в 

текущия документ в реда на маркиране. 
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Примери НПБСтБК 

Пример 1. Изчисляване и оразмеряване на стоманобетонна греда 

Решение с RC Expert 

Напречно сечение 

 b = 25,0 cm  h = 50,0 cm 

b f = 0,0 cm h f = 0,0 cm 

b`f = 0,0 cm h`f = 0,0 cm 

a = 3,5 cm a` = 3,5 cm 

Разрезни усилия 

Огъващ момент -  M = 162,0 kN.m 

Нормална сила -  N = 0,0 kN 

Напречна сила -  Q = 108,0 kN 

Усукващ момент -  T = 0,0 kN.m 

% пост. товар -  KG = 90,0 % 
 

 

 

Данни за материали 

Бетон клас B20 
E b = 27,5 GPa R bn = 15,0 MPa R btn= 1,4 MPa 

R b = 11,5 MPa R bt= 0,9 MPa 

Надлъжна aрмировка клас AIII E s = 200,0 GPa R sn = 410,0 MPa R s= 375,0 MPa 

Напречна aрмировка клас AI E sw= 200,0 GPa R swn= 235,0 MPa R sw= 180,0 MPa 

Данни за оразмеряване на огъване с осова сила 

Коеф. за условие на работа Налична армировка 

Бетон -         1,00 Долна A s,ini = 0,0 cm2 

Стомана -    1,00 Горна A`s,ini = 0,0 cm2 

Данни за оразмеряване за напречна сила 

Срезност на стремената -  n w = 2 

Диаметър на стремената -  d = 8,0 mm 

Наклон на опасн. пукнатина -   c = 0,0 cm 

Данни за оразмеряване по II гранично състояние 

Статическа схема - Проста греда с дължина L = 600,0 cm 
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Разпределен товар Огъващ момент Натискова сила 

q n = 30,0 kN/m M n = 135,0 kN.m N n = 0,0 kN 

 

Налична армировка 

Опънна 4N20 A s = 12,57 cm2 

Натискова 2N12 A`s = 2.26 cm2 

Условия на средата - пост. влажност на въздуха < 70% -  b2 = 2,00, n = 0,15 

Резултати 

Оразмеряване за огъващ момент и осова сила 

Армировка Площ % на арм. Напрежения 

Долна A s = 11,0 cm2  = 0,9 % s = 375,0 MPa 

Горна A`s = 0,0 cm2 `= 0,0 % `s= -375,0 MPa 

Центр.нат. A s,tot = 0,0 cm2 Натискова зона x = 14,3cm2 

 Успешно оразмеряване по нормални сечения! n = 11  

Оразмеряване за напречна сила 

Сила поемана само с бетон -  Q b,min = 62,8 kN 

Максимална напречна сила -  Q max = 374,3 kN 

Площ на напречна армировка -  A sw = 1,9 cm2/m 

Необходима напречна армировка -  Ф8/26,5 

Процент на армиране -  m w = 0,2 % 

 Успешно оразмеряване за напречна сила! 

Оразмеряване за пукнатини и провисване 

Момент на пукнатинообр. -  M crc = 19,13 kN.m 

Широчина на пукнатините -  a crc = 0,23 mm 

Максимално провисване -  D max = 2,68 cm 

Кривина за макс. момент -  1/r = 72,94 10-4/m 

Коравина за макс. момент -  B/EI = 0,26 
 

 

 Успешно оразмеряване по II гр. състояние! 
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Пример 2. Изчисляване и оразмеряване на стоманобетонна колона 

Решение с RCExpert 

Напречно сечение 

 b = 25,0 cm  h = 50,0 cm 

b f = 0,0 cm h f = 0,0 cm 

b`f = 0,0 cm h`f = 0,0 cm 

a = 3,5 cm a` = 3,5 cm 

Разрезни усилия 

Огъващ момент -  M = 400,0 kN.m 

Нормална сила -  N = -1000,0 kN 

Напречна сила -  Q = 0,0 kN 

Усукващ момент -  T = 0,0 kN.m 

% пост. товар -  KG = 75,0 % 
 

 

 

Данни за материали 

Бетон клас B35 
E b = 33,0 GPa R bn = 25,5 MPa R btn = 2,0 MPa 

R b = 19,5 MPa R bt = 1,3 MPa 

Надлъжна армировка клас AIII E s = 200,0 GPa R sn = 410,0 MPa R sc= 375,0 MPa 

Напречна армировка клас AI E sw= 200,0 GPa R swn= 235,0 MPa R sw= 180,0 MPa 

Данни за оразмеряване на огъване с осова сила 

Коеф. за условие на работа Налична армировка 

Бетон -  1,00 Долна A s,ini = 0,0 cm2 

Стомана - 1,00 Горна A`s,ini = 0,0 cm2 

 

Колона Дължина Изкълчвателни дължини 

Симетрично армиране L = 600,0 cm в равнината - L ox = 1,0*L 

Сеизмично въздействие  извън равн. - L oy = 1,0*L 

Резултати 

Оразмеряване за огъващ момент и осова сила 

MI + MII = 454,4 kN.m 

Армировка Площ % на арм. Напрежения 

Долна A s = 19,5 cm2  = 1,7% s = 375,0MPa 

Горна A`s = 19,5 cm2 `= 1,7% `s= -375,0MPa 

Центр.нат. A s,tot = 5,0 cm2 Натискова зона x = 21,3cm2 

 Успешно оразмеряване по нормални сечения! n = 10 
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Примери Еврокод 2 
В настоящото ръководство са дадени само някои от многото решени примери с програмата. За 

тяхното разработване е използвано „Ръководство по стоманобетон. Еврокод 2“, изд. на КИИП, София 

2011 г., Константин Русев и колектив.  
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Пример 3. Оразмеряване за напречна сила 

Решение с RC Expert  

Напречно сечение 

 b = 35,0 cm  h = 70,0 cm 

d1 = 5,0 cm d2 = 5,0 cm 

 

Разрезни усилия 

Напречна сила -  VEd = 770,0 kN 

  
 

 

 

Данни за материали 

Бетон клас C25/30 
E cm = 31,5 GPa f ck = 25,0 MPa f ctk,0.05= 1,8 MPa 

f cd = 16,7 MPa f ctd= 1,2 MPa 

Надлъжна aрмировка клас B500 E s = 200,0 GPa f yk = 500,0 MPa f yd = 435,0 MPa 

Напречна aрмировка клас B500 E yw= 200,0 GPa f ywk= 500,0 MPa f ywd= 435,0 MPa 

Данни за оразмеряване за напречна сила 

Срезност на стремената -  n w = 2 

Диаметър на стремената -  d w = 12,0 mm 

Наклон на опасн. пукнатина -   = 28,3 deg 

Наклон на стремената -  a = 90,0 deg 

Надлъжна армировка -  Asl = 0,0 cm2 

Резултати от оразмеряване за напречна сила 

Сила поемана само с бетон -  VRd,c = 77,2 kN 

Максимална напречна сила -  VRd,max = 770,0 kN 

Площ на напречна армировка -  A sw = 8,2 cm2/m 

Необходима напречна армировка -  Ф12/13,5 

Процент на армиране -  m w = 0,5 % 

Необходима надлъжна армировка Asl,n = 16,4 cm2 

Ръчно решение (Пример 7.31) 

𝑧 = 0.9𝑑 = 0.9 ∙ 65 = 58.5 𝑐𝑚 

𝜃 = 0.5 sin−1 (
𝑉𝐸𝑑

0.20(1 − 𝑓𝑐𝑘/250)𝑓𝑐𝑘𝑏𝑧
) = 0.5 sin−1 (

770 ∙ 103

0.20(1 − 25/250)25 ∙ 350 ∙ 585
) = 28.3° 

ν1 = 0.6·(1 – fck/250) =0.6·(1 – 25/250) = 0.54 

VRd,max = αcw bw z ν1fcd cotθ/(1 + cot2θ) = 1·35·58.5·0.54·1.67·cot 28.3°/(1 + cot2 28.3°) = 770 kN 

𝐴𝑠𝑤 =
𝑉𝐸𝑑

𝑛𝑤 z cot 𝜃 𝑓𝑦𝑑 
=

770 ∙ 100

2 ∙ 58.5 ∙ cot 28.3° ∙ 43.5
= 8.15

𝑐𝑚2

𝑚
 

Избрани ∅12 през 𝑠 =
𝜋𝑑𝑤

2

4𝐴𝑠𝑤
=

𝜋122

4 ∙ 8.15
= 13.9 𝑐𝑚 < 0.75𝑑 = 48.75 𝑐𝑚 
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Пример 4. Оразмеряване на правоъгълно сечение на огъване 

Решение с RC Expert 

Напречно сечение 

 b = 30,0 cm  h = 55,0 cm 

b f1 = 0,0 cm h f1 = 0,0 cm 

b f2 = 0,0 cm h f2 = 0,0 cm 

d1 = 5,0 cm d2 = 5,0 cm 

Разрезни усилия 

Огъващ момент -  MEd = 200,0 kN.m 

Нормална сила -  NEd = 0,0 kN 

Напречна сила -  VEd = 0,0 kN 

Усукващ момент -  TEd = 0,0 kN.m 

% пост. товар -  KG = 75,0 % 
 

 

 

Данни за материали 

Бетон клас C16/20 
E c = 29,0 GPa f ck = 16,0 MPa f ctk,0.05= 1,3 MPa 

f cd = 10,7 MPa f ctd= 0,9 MPa 

Надлъжна aрмировка клас B500 E y = 200,0 GPa f yk = 500,0 MPa f yd = 435,0 MPa 

Данни за оразмеряване на огъване с осова сила 

Коеф. за условие на работа Налична армировка 

alpha_cc =1,00 Долна A s,ini = 0,0 cm2 

alpha_ct =1,00 Горна A`s,ini = 0,0 cm2 

Резултати 
Оразмеряване за огъващ момент и осова сила 

Армировка Площ % на арм. Напрежения 

Долна A s = 10,7cm2  = 0,7% ss = 435,0MPa 

Горна A`s = 0,0cm2 `= 0,0% s`s= -435,0MPa 

Центр.нат. A s,tot = 0,0cm2 Натискова зона x = 17,7cm2 

 Успешно оразмеряване по нормални сечения! n = 11 
 

 Ръчно решение (пример 7.2) 

𝑚𝐸𝑑 =
𝑀𝐸𝑑

𝑏𝑑2𝜂𝑓𝑐𝑑
=

20000

30 ∙ 502 ∙ 1 ∙ 1.33
= 0.2 

 𝜉 = 0.2817;  𝜍 = 0.8872; 휀𝑐2𝑑 =  −3.5‰; 휀𝑠1𝑑 = 8.92‰; 𝜎𝑠1 = 43.5 𝑘𝑁 𝑐𝑚2⁄  

 𝐴𝑠1 =
𝑀𝐸𝑑

𝜍𝑑𝜎𝑠1
=

20000

0.8872 ∙ 50 ∙ 43.5
= 10.37 𝑐𝑚2 
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Пример 5. Оразмеряване на нецентричен натиск със симетрична армировка 

Напречно сечение 

 b = 30,0 cm  h = 50,0 cm 

b f1 = 0,0 cm h f1 = 0,0 cm 

b f2 = 0,0 cm h f2 = 0,0 cm 

d1 = 5,0 cm d2 = 5,0 cm 

Разрезни усилия 

Огъващ момент -  MEd = 119,7 kN.m 

Нормална сила -  NEd = -199,5 kN 

% пост. товар -  KG = 75,0 % 
 

 

 

Данни за материали 

Бетон клас C25/30 
E c = 31,5 GPa f ck = 25,0 MPa f ctk,0.05= 1,8 MPa 

f cd = 16,7 MPa f ctd= 1,2 MPa 

Надлъжна aрмировка клас B500 E s = 200,0 GPa f yk = 500,0 MPa f yd = 435,0 MPa 

Напречна aрмировка клас B500 E yw= 200,0 GPa f ywk= 500,0 MPa f ywd= 435,0 MPa 

Данни за оразмеряване на огъване с осова сила 

Коеф. за условие на работа Налична армировка 

alpha_cc =0,85 Долна A s,ini = 0,0 cm2 

alpha_ct =1,00 Горна A`s,ini = 0,0 cm2 
 

Резултати  

Оразмеряване за огъващ момент и осова сила 

Армировка Площ % на арм. Напрежения 

Долна A s = 4,4 cm2  = 0,3% s = 435,0 MPa 

Горна A`s = 4,4 cm2 `= 0,3% `s= -233,5 MPa 

Общо A s,tot = 8,8 cm2 Натискова зона x = 9,2 cm2 

 Успешно оразмеряване по нормални сечения! n = 12  

Ръчно решение (пример 7.16) 

𝑚𝐸𝑑 =
𝑀𝐸𝑑

𝑏ℎ2𝜂𝑓𝑐𝑑
=

119.7 ∙ 106

300 ∙ 5002 ∙ 11.33
= 0.141 

𝑛𝐸𝑑 =
𝑁𝐸𝑑

𝑏ℎ𝜂𝑓𝑐𝑑
=

−199.5 ∙ 103

300 ∙ 500 ∙ 11.33
= −0.117 

От фиг. 15.5 се отчита ωtot = 0.225 

𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 = 𝜔𝑡𝑜𝑡

𝑏ℎ𝜂𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
= 0.225

300 ∙ 500 ∙ 11.33

435
= 879 𝑚𝑚2 = 8.8 𝑐𝑚2 



                   RC Expert EC v 3.0/2015 

 Оразмеряване на стоманобетонни елементи по НПБСтБК 2008 и БДС EN 1992-1-1   

 Ръководство за потребителя 
 

стр. 38 от 38 

Пример 6. Криви на носимоспособност за огъващ момент с осова сила 

С помощта на програмата са начертани кривите за гранична 

носимоспособност за огъване с осова сила на правоъгълно сечение с 

симетрична армировка As1,ini= As2,ini и d1/h = 0.1 и са сравнени с 

дадените в ръководството на фиг. 15.5. 

Напречно сечение - правоъгълно 

b = 25,0 cm h = 40,0 cm d1 = 4,0 cm d2 = 4,0 cm 

Данни за материали 

Бетон клас C20/25  fck = 20,0 MPa fcd = 13,3 MPa Ecm = 30 GPa 

Армировка клас B500 fyk = 500 MPa fyd = 435 MPa Es = 200 GPa 
 

 

Резултати в абсолютни координати M―N 

As1= 0.00 cm2, =0.0      As1= 6.55 cm2, =0.5  As1= 13.1 cm2, =1.0     As1= 19.6 cm2, =1.5  As1= 26.2 cm2, =2.0 

  
Резултати от RC Expert в относителни коорд. 

 

 

Резултати от ръководството 
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