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РАЗДЕЛ 6 КРАЙНИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ (ULS)
Въ в ф игура 6.103 към 6.2.3:
„[С] Опънен пояс на елемента (външна предварително напрегната армировка)”

се заменя със следното:
„[С] Опънен пояс на елемента (външна или вътрешна предварително напрегната армировка)”

В 6.3.2 (102) текстът във втория абзац:
„Максималната носимоспособност на елементи, подложени на срязване и усукване, са в съответствие с 6.3.2
(4)”

се заменя със следното:
„Максималната носимоспособност на елементи, подложени на срязване и усукване, са в съответствие с 6.3.2
(104)”

Текстът в 6.3.2 (104) :
„ където ν е в съответствие с 6.2.2 (6.6) oт EN 1992-1-1, а αcw е от формула (6.9)).”.

се заменя със следното:
„ където ν е в съответствие с 6.2.2 (6.6N) oт EN 1992-1-1, а αcw е от формула (6.9)).”

В 6.8.7 (101) формула (6.106):
“N

i









10 exp 14 1 −
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”

се заменя със следната:
“ Ni = 10

 1 − Ecd,max,i
14
1− Ri






”.

РАЗДЕЛ 7 ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ (SLS)
В 7.3.2 (105) текстът:
„За да се отчете съсъхването при мостове, при определянето на минималната армировка за fct,eff във
формула (7.1) на EN 1992-1-1 трябва да се вземе ….”

се заменя със следния:
„За да се отчете съсъхването при мостове, при определянето на минималната армировка за fct,eff във
формула (7.1) трябва да се вземе ….”
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7.4.2

Ограничаване на преместванията без директни изчисления

Тази точка не се прилага

ПРИЛОЖЕНИЕ В (информационно)
В В.105 (103) текстът:
„За бетон на възраст една или повече години, по-специално за дълговременно развитие на деформациите,
стойностите, дадени чрез формули (В.1) и (В.11) от EN 1991-1-1 и формули (В.16) и (В.118) от EN 1991-2
(амплитудата на забавените деформации за време t) трябва да се умножат с коефициент γ 1t ”.

се заменя със следния
„За бетон на възраст една или повече години, по-специално за дълговременно развитие на деформациите,
стойностите, дадени чрез формули (В.116) и (В.118) от EN 1991-1-1 и формули (В.16) и (В.118) от EN 1991-2
(амплитудата на забавените деформации за време t) трябва да се умножат с коефициент γ 1t ”.

ПРИЛОЖЕНИЕ J (информационно)
В J.104.1 (104) текстът:
„Армировката, предвидена да предотврати хлъзгането при ръба, трябва да се закотви достатъчно.”

се заменя със следния:
„Армировката, предвидена да предотврати хлъзгането при ръба, би трябвало да се закотви достатъчно.”

В J.104.2 (102) текстът в 4-то тире:
„…Призмите, присъединени към различни закотвяния, могат да се припокриват, но трябва да останат вътре
в елемента. Това може да се случи, ако напрягащите елементи не са успоредни.”

се заменя със следния:
„Призмите, присъединени към различни закотвяния, могат да се припокриват, ако напрягащите елементи не
са успоредни, но трябва да останат вътре в елемента.”

ПРИЛОЖЕНИЕ КК (информационно)
Текстът в КК.2 (101):
„… изменението на деформациите и/или разрезните усилия обикновено трябва да се разглеждат при
експлоатационни условия”

се заменя със следния:
„…изменението на деформациите и/или разрезните усилия обикновено би трябвало да се разглеждат при
експлоатационни условия”.

В КК.5 (104) изразът
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" D (t ) =

Del (t0 ) "

се заменя със следния:
" D (t ) =

Del (t ) ".

Текстът в КК.6. (102):
Не се отнася за изданието на български език на БДС EN 1992-2:2006.

В КК.6 формула (КК.118)
t

∫

"

τ = t0

1 + ϕ ( t ,τ )  dσ (τ ) =
1 + χ ( t , t0 ) ϕ ( t , t0 )  ∆σ t0 →t "

се заменя със следната формула:
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В КК.7 формула (KK.119):
" S∞ =S0 + ( Sc − S0 )

ϕ ( ∞, t 0 ) − ϕ ( t c , t 0 )
1 + χϕ ( ∞, tc )

"

се заменя със следната формула:
"

S∞ =S0 + ( S1 − S0 )

Ec (t1 )  ϕ ( ∞, t0 ) − ϕ ( t1 , t0 ) 

 ".
Ec (t0 )  1 + χϕ ( ∞, t1 ) 

В K K .7 (101) изразът
„ Sc

представлява разрезното усилие, получено ако конструкцията е изпълнена на скеле”

се заменя със следния:
„S1

представлява разрезните усилия, получени в окончателната статическа схема”

В K K .7 (101) изразът
„t 0

e възрастта на бетона при прилагане на натоварването”

се заменя със следния:
„t 0

e възрастта на бетона при прилагане на константното постоянно натоварване”

В K K .7 (101) изразът
“tc

e възрастта на бетона, когато подпорните условия са изменени.”
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се заменя със следния:
“tc

възрастта на бетона, когато граничните условия са изменени.”

ПРИЛОЖЕНИЕ LL (информационно)
В LL (112) текстът:
„…елементи, като се ползват правилата за проверка от точка 6(109) на приложение F.”
се заменя със следния
„…елементи, като се ползват правилата за проверка от 6.109 и от приложение F.”
В LL (113) текстът:
„…като дебелината на външните слоеве се приеме равна на два пъти бетонното покритие, следователно:”

се заменя със следния
„.като дебелината на външните слоеве се приеме равна на два пъти разстоянието от ръба до центъра на
тежестта на армировката, следователно:”

ПРИЛОЖЕНИЕ ОО (информационно)
В OO.2 (105) текстът:
„Към армировката, получена от дадения по-горе модел за носимоспособност, е необходимо да се предвиди
допълнителна армировка, концентрирана в областите при опорите.”
се заменя със следния:
„Към армировката, получена от дадения по-горе модел за носимоспособност, е необходимо да се предвиди
армировка срещу разцепване, съобразена с концентрираните сили при опорите”.

ПРИЛОЖЕНИЕ РР (информационно)
В Р Р .1 (101) текстът:
„… ползването на неравенствата от 5.102а и 5.102b е показано графично на фигури….

се заменя със следния:
„… ползването на неравенствата (5.102аN) и (5.102bN) е показано графично на фигури…”

В Р Р .1 (102) текстът:
„… ползването на неравенствата от 5.102а и 5.102b е показано графично на фигури …”

се заменя със следния:
„… ползването на неравенствата (5.102аN) и (5.102bN) е показано графично на фигури …”
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