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 Този документ е проект на БДС 4983 на етап „Обществено 
допитване” за получаване на становища по неговото 
съдържание. Документът не трябва да се разглежда като 
български стандарт.  

Този проект е актуален до 20.12.2018 г. 
 
Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да 
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ПРЕДГОВОР 

 
 
Този български стандарт е разработен с участието на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”. 
 
Като изходен документ за разработването на този стандарт е използван българският стандарт  
БДС 4983:1986. 
 
При разработката на този документ е взет предвид националния опит в България, както и действащите към 
момента международни и европейски стандарти, свързани с проектиране и изпитване на готови бетонни 
продукти. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Този български стандарт е разработен от БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”. В този стандарт е направено 
позоваване на други български стандарти, въвеждащи европейски и международни стандарти, които са 
необходими за прилагането на този документ. 
 
Този документ заменя БДС 4983:1986. 
 
При разработката на този стандарт са взети предвид основните положения от БДС 4983:1986, като са 
направени следните по-съществени промени: 
 

̶ извършена е актуализация по отношение на позованите стандарти; 
 

̶ стандартът е приведен в съответствие с изискванията от приложимите части на серията стандарти 
Еврокод; 

 
̶ взети са предвид указанията, дадени в СД CEN/TR 14862:2007; 

 
̶ променена е структурата на стандарта, като е съобразена с вътрешните правила на БИС, Правила за 

работа по националната стандартизация. Част 3: Разработване, структура и оформяне на 
българските стандарти; 

 
̶ извършени са редакционни промени. 
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1 Обект и област на приложение 
 
В настоящия стандарт са определени методите за изпитване на готови бетонни продукти (елементи), 
изработени с напрягаща или обикновена армировка, от обикновен бетон и бетон с леки добавъчни 
материали, и за оценяването им по отношение носимоспособност (носеща способност), деформативност и 
пукнатиноустойчивост.  
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато за конкретен готов продукт от бетон съществува действащ европейски или национален 
стандарт, в който са описани методи за определяне на носимоспособност, деформативност и 
пукнатиноустойчивост на този продукт, тогава за него се прилагат методите от действащия европейски или 
национален стандарт. В тези случаи настоящият стандарт може да се ползва като допълнение, доколкото не 
противоречи на предписанията на съответния европейски или национален стандарт за продукта. 

 
Настоящият документ се прилага за: 
 

̶ определяне на типа на продукта чрез изчисления, подкрепени от изпитване; 
 

̶ определяне на типа на продукта чрез изпитване; 
 

̶ изпитвания при производствен контрол; 
 

̶ контролни изпитвания за проверка идентичността или качеството на доставени продукти; 
 

̶ контролни изпитвания за определяне на показателите на продукта, свързани с определен етап от 
строителния процес. 

 
Правилата, дадени в приложение Б и приложение В, може да се прилагат за елементи, проектирани в 
съответствие с БДС EN 1992-1-1:2005, БДС EN 1992-1-1:2005/А1:2015 и БДС EN 1992-1-1:2005/NA:2015, и 
БДС EN 1992-2:2006 и БДС EN 1992-2:2006/NA:2015, за които не са регламентирани критерии за оценяване 
в нормативни документи или стандарти за съответните продукти. Приложение Б и приложение В са 
приложими и за каталожни продукти или такива, проектирани по различни от посочените по-горе 
нормативни и стандартизационни документи, когато се оценява и декларира тяхната носимоспособност, 
деформативност и пукнатиноустойчивост съобразно изброените в тази точка части на Еврокодовете. При 
влагане на материали, необхванати от серията стандарти Еврокод, може има различни или допълнителни 
изисквания.  
 
Стандартът не се отнася за елементи, подложени на динамични въздействия или на многократно повтарящи 
се натоварвания, и за изпитване на елементи, които са вече монтирани в сглобяемите конструкции на 
сградите и съоръженията. 
 
 
2 Нормативни позовавания 
 
В този стандарт е направено позоваване на други български стандарти, национални и такива, които 
въвеждат европейски стандарти. Те са необходими за прилагането на този документ. За датирани 
позовавания се прилага цитирания документ. За недатирани позовавания се прилага последното издание на 
позования документ (включително измененията). 
 
БДС 4758:2008 Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема 

армировъчна стомана В235 и В420 

БДС 9252:2007 Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема 
армировъчна стомана В500 

БДС ЕN 206:2013+А1:2016  Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие 

БДС EN 206:2013+А1:2016/NA:2017 Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие. 
Национално приложение (NA) 

БДС EN 1990:2003 Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции 
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БДС EN 1991-1-1:2004 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: 
Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни 
натоварвания в сгради 

БДС EN 1991-1-1:2004/NA:2011 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: 
Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни 
натоварвания в сгради. Национално приложение (NA) 

БДС EN 1991-1-3:2006 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3: 
Основни въздействия. Натоварване от сняг 

БДС EN 1991-1-3:2006/NA:2011 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3: 
Основни въздействия. Натоварване от сняг. Национално приложение 
(NA) 

БДС EN 1991-1-4:2008 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4: 
Основни въздействия. Натоварване от вятър 

БДС EN 1991-1-4:2008/NA:2011 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4: 
Основни въздействия. Натоварване от вятър. Национално приложение 
(NA) 

БДС EN 1991-1-5:2007 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5: 
Основни въздействия. Температурни въздействия 

БДС EN 1991-1-5:2007/NA:2011 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5: 
Основни въздействия. Температурни въздействия. Национално 
приложение (NA) 

БДС EN 1991-1-6:2007 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6: 
Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение 

БДС EN 1991-1-6:2007/ NA:2011 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6: 
Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение. Национално 
приложение (NA) 

БДС EN 1991-2:2006 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: 
Подвижни натоварвания от трафик върху мостове 

БДС EN 1991-2:2006/ NA:2015 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: 
Подвижни натоварвания от трафик върху мостове. Национално 
приложение (NA) 

БДС EN 1991-3:2006 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 3: 
Въздействия от кранове и други машини 

БДС EN 1991-3:2006/ NA:2011 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 3: 
Въздействия от кранове и други машини. Национално приложение (NA) 

БДС EN 1991-4:2006 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 4: Силози 
и резервоари 

БДС EN 1991-4:2006/ NA:2011 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 4: Силози 
и резервоари. Национално приложение (NA) 

БДС EN 1992-1-1:2005 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 
1-1: Общи правила и правила за сгради 

БДС EN 1992-1-1:2005/ А1:2015 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 
1-1: Общи правила и правила за сгради 

БДС EN 1992-1-1:2005/NA:2015 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 
1-1: Общи правила и правила за сгради. Национално приложение (NA) 

БДС EN 1992-2:2006 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 
2: Стоманобетонни мостове. Правила за проектиране и конструиране 

БДС EN 1992-2:2006/NA:2015 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 
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2: Стоманобетонни мостове. Правила за проектиране и конструиране. 
Национално приложение (NA) 

БДС EN 1992-3:2006 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 
3: Конструкции на резервоари за течности и насипни материали 

БДС EN 10138  

БДС ЕN 12390-7 Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон 

БДС EN 12504-1 Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и 
изпитване на натиск 

БДС EN 13369 Общи правила за готови бетонни продукти 

БДС EN 13670 Изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции 

БДС EN 13791:2007 Оценяване якостта на натиск на бетона на място в конструкции и готови 
бетонни елементи 

БДС EN 13791:2007/NA:2011 Оценяване якостта на натиск на бетона на място в конструкции и готови 
бетонни елементи. Национално приложение (NA) 

БДС EN ISO 15630-1 Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за 
изпитване. Част 1: Пръти, горещовалцуван тел и изтеглен тел за 
армиране (ISO 15630-1) 

БДС EN ISO 15630-3 Стомана за армиране и предварително напрягане на бетон. Методи за 
изпитване. Част 3: Стомани за предварително напрягане (ISO 15630-3) 

 
 
3 Термини, определения и означения 
 
3.1 Термини и определения 
 
В този стандарт се използват термините, въведени с документите, описани в точка 2, както и определените 
по-долу. 
 
3.1.1  
контролно натоварване 
минимално натоварване, което изпитваният елемент трябва да издържи без разрушаване, без достигане на 
контролни стойности на преместването или без отваряне на пукнатини с широчина, по голяма от 
контролната широчина на отворени пукнатини 
 
3.1.2  
контролно натоварване за проверка на носимоспособност 
натоварване, което създава усилия в критичните сечения на елемента, равни на максималните усилия от 
меродавната комбинация на въздействията за крайно гранично състояние, съгласно точка А.1.3. на  
БДС EN 1990:2003, умножени с коефициент С1 или С2, съгласно Приложение Б. 
 
3.1.3  
контролно натоварване за проверка на деформативност 
натоварване, за което са изчислявани провисванията на елемента 
 
3.1.4  
контролно натоварване за отваряне на пукнатини 
натоварване, което предизвиква максимални усилия в критични участъци на елемента, равни на получените 
при изчисление на елемента за експлоатационната комбинация на въздействията, за която е изискването за 
декомпресия. Комбинирането на въздействията е съгласно точка А.1.4. на БДС EN 1990:2003 
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3.1.5  
контролно преместване, conw   
преместване изчислено при контролно натоварване за проверка на деформативност. 
 
3.1.6  
проектно преместване, calw  

преместване, изчислено за експлоатационни натоварвания с отчитане продължителността на тяхното 
действие 
 
3.1.7  
контролна широчина на отворена пукнатина 
широчина на отворените пукнатини, дадена в приложение Б, която не трябва да бъде достигната при 
стойност на натоварването, по-ниска от контролното натоварване за отваряне на пукнатини. 
 
3.2 Означения 
 
За целите на този стандарт се прилагат следните означения: 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използваната система за означаване се основава на ISO 3898:2013 
 
Латински главни букви 
 

PE  изчислителна стойност на модула на еластичност на напрягаща армировка; 
 

sE  изчислителна стойност на модула на еластичност на обикновена армировка; 

 
F  въздействие; 
 

uF  въздействие, предизвикало разрушаването на изпитвания елемент; 

 

conF  контролно натоварване за проверка по носимоспособност на елемента. 

 
Латински малки букви 
 
a  разстояние; 
 

a∆  отклонение в разстоянието; 
 

dpf 1,0  изчислителна стойност на условната граница на провлачане на стомана за предварително напрягане 

при %1,0  нелинейна деформация; 
 

df 2,0  изчислителна стойност на условна границата на провлачане на армировка при %2,0  нелинейна 

деформация; 
 

ydf  изчислителна стойност на границата на провлачане на армировка; 

 
h  височина на напречно сечение; 
 
l  ( l  или L ) дължина, отвор; 
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rs  измерено средно разстояние между пукнатините на нивото на опънната армировка в зоната с 
максимални огъващи моменти в елемент достигнал крайно гранично състояние по нормални сечения 
от огъване със или без нормална сила; 

 

rVs  измерено средно разстояние между наклонените пукнатини на нивото на опънната армировка 

(стремена или надлъжна армировка) в елемент достигнал крайно гранично състояние от срязване; 
 

admw  гранично допустимо преместване, посочено за дадения тип елемент в БДС EN 1992-1-1:2005; 

 

calw  проектно преместване, изчислено съгласно БДС EN 1992-1-1:2005 за определената експлоатациона 

комбинация на въздействията с отчитане на продължителността на действието им; 
 

conw  контролно преместване, изчислено съгласно БДС EN 1992-1-1:2005 за определеното контролно 

натоварване за проверка на деформативност. Това натоварване се приема като краткотрайно 
действащо по приетата схема за изпитване. Контролното преместване на предварително 
напрегнатите елементи се определя в зависимост от възрастта на бетона към деня на изпитването; 

 

obsw  измерено преместване след престоя на изпитвания елемент под контролно натоварване за проверка 

на деформативност. 
 

Гръцки малки букви 
 
δ  широчина на пукнатина; 
 

2cε  деформация при достигане на максимална якост на натиск при параболично-линейна работна 

диаграма на бетона 
 

3cε  деформация при достигане на максимална якост на натиск при би-линейна работна диаграма на 

бетона; 
 

2cuε  гранична деформация на бетон, подложен на натиск, за параболично-линейна работна диаграма; 

 

3cuε  гранична деформация на бетон, подложен на натиск, за би-линейна работна диаграма; 

 

0Pε  начално удължение на напрягащата армировка от действие на напрягащата сила с отчитане на 

всички загуби; 
 

udε  гранична изчислителна деформация на обикновена или предварително напрегната армировка; 

 

ydε  деформация при достигане на напрежение равно на изчислителната стойност на физическата или 

условната граница на провлачане на обикновена или предварително напрегната армировка. 
 
 
4 Принцип 
 
Елементи в естествен размер се подлагат на изпитване при схеми на подпиране и натоварване, определени 
в проектната документация или стандарта за продукта. По време на изпитването се измерват и регистрират 
стойностите на приложените натоварвания и съответстващите им стойности на провисванията и 
широчините на отворените пукнатини. В зависимост от целта на изпитването (проверка на деформативност, 
пукнатиноустойчивост или носимоспособност), то продължава до достигане настъпване на контролното 
състояние (натоварване, преместване, отваряне на пукнатина) и/или до настъпване на разрушение. 
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5 Апаратура 
 
5.1 Машини за механични изпитвания на строителни продукти, осигуряващи натоварване на елемента 
по зададена схема, с грешка, не по-голяма от ± 3 % от стойността на контролното натоварване; 
 
5.2 Хидравлични, механични (лостови), пневматични и други стендове, осигуряващи подпиране и 
натоварване на елемента по зададена схема, с грешка, не по-голяма от ± 3 % от стойността на контролното 
натоварване; 
 
5.3 Тежести (чугунени тела, бетонни блокчета, сандъци с пясък, съдове с вода и други тела), масата на 
които предварително се определя с грешка, не по-голяма от 3 %; 
 
5.4 Манометри с клас на точност, не по-нисък от 1; 
 
5.5 Динамометри − механични, електромеханични и други; 
 
5.6 Механични или електрически провисомери със стойност на делението, не по-голяма от 1 % от 
измерваното преместване; 
 
5.7 Индикатори за преместване със стойност на делението 0,01 mm: 
 
5.8 Нивелири; 
 
5.9 Теодолити с точност ±5”; 
 
5.10 Ролетки със стойност на делението 1 mm; 
 
5.11 Измерителни линии със стойност на делението 1 mm; 
 
5.12 Шублери със стойност на делението не повече от 0,5 mm; 
 
5.13 Мерителни лупи със стойност на делението не повече от 0,1 mm; 
 
5.14 Микроскопи с линеен нониус със стойност на делението 0,01 mm; 
 
5.15 Термометри със стойност на делението не по-голяма от 1 °С. 
 
5.16 Универсални индикаторни стойки с магнитна основа; 
 
5.18 Везни с неавтоматично действие с висок и среден клас на точност. 
 
 
6 Проба за изпитване 
 
Пробата за изпитване се състои от елементи в естествен размер – най-малко един брой за всяка схема на 
изпитване, освен ако в стандарта за продукта или в техническата документация за строежа се изисква 
друго. 
 
Пробата за изпитване трябва да е придружена от техническа документация, която съдържа най-малко 
следната информация: 
 

̶ проектните стойности (характеристични или средни) на якостните и деформационни характеристики 
на бетона и армировката; 

 
̶ кофражният и армировъчен план на елементите и толерансите на геометричните характеристики; 

 
̶ схемите за подпиране и натоварване на елементите в експлоатационно състояние; 



Стр.11 
прБДС 4983:20XX 

© БИС 2016 

 
̶ проектните или контролните стойности на натоварванията за проверка на носимоспособност; 

 
̶ проектните или контролните стойности на натоварванията за проверка на деформативност, 

стойностите на проектните и гранично допустимите провисвания; 
 

̶ проектните или контролните стойности на натоварванията за проверка на образуване на пукнатини 
в елементите на всяка контролна възраст (например 14, 28, 100 денонощия); 
 

̶ проектните или контролните стойности на натоварванията по широчина на отваряне на пукнатини, а 
също така стойностите на гранично допустимите широчини на пукнатините; 
 

̶ резултатите от изпитване на вложения бетон – най-малко три броя пробни тела за всяка 
контролирана характеристика и за всяка контролна възраст. Пробните тела може да са ядки, 
изрязани от елементи от същия тип и партида, както изпитваните елементи, или отлети пробни тела 
от същия замес или товар и отлежали при същите условия, както елементите. Така определената 
якост се потвърждава чрез определяне на якостта в изпитваните елементи след приключване на 
иизпитванията за носимоспособност, деформативност и/или пукнатиноустойчивост (допълнителни 
указания са дадени в приложение А);  
 

̶ резултатите от изпитване на вложената армировка – най-малко по три броя от всеки вид и диаметър 
(допълнителни указания са дадени в приложение А). 

 
 
7 Провеждане на изпитването 
 
7.1 Подготовка за изпитването 
 
За елементи, отлежали при нормални условия, изпитването се провежда на възраст, не по-малка от 28 дни. 
Елементи, подложени на ускорено втвърдяване, се изпитват на възраст, не по-малка от 14 дни. Възрастта 
на изпитваните елементи не трябва да превишава 35 дни, освен когато целта на изпитването е да се 
провери поведението на елемента на по-голяма възраст. 
 
Преди провеждане на изпитването трябва да са изпитани и да се оценят най-малко следните 
характеристики на вложените бетон и армировка: 
 

̶ якост на натиск на бетона; 
 

̶ якост на опън и граница на провлачане на обикновената армировка; 
 

̶ якост на опън и условна граница на провлачане на напрягащата армировка. 
 

Указания за необходимите проби за изпитване на вложените материали, методите за изпитване и 
критериите за оценяване са дадени в приложение А. 
 
Преди провеждане на изпитването се определят геометричните характеристики и масата на елементите. 
 
Геометричните характеристики на изпитваните елементи се определят по методите, описани в точка 5.2 на 
БДС EN 13369. Описват се и характеристиките на повърхността.  
 
В случай на готови бетонни елементи, произведени в заводски условия, резултатите трябва да са в 
границите на декларираните от производителя допустими отклонения и не трябва да превишават 
толерансите, посочени в стандарта или дадени в проектната документация за продукта, а при отсъствие на 
по-специфични изисквания – толерансите, посочени в БДС EN 13369. 
 
В случай на бетонни елементи, произведени на строителната площадка, резултатите не трябва да 
превишават толерансите, посочени в проектната документация. Когато такива не са дадени, прилагат се 
толерансите, посочени в БДС EN 13670. 
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Определянето на собствената маса на изпитвания елемент се извършва чрез непосредственото му 
претегляне или с изчисления на базата на действителните му размери, плътността на бетона, определена 
съгласно БДС ЕN 12390-7 и линейната маса на вложената армировка, определена съгласно 
БДС EN ISO 15630-3. 
 
Изпитването на елементите трябва се провежда при температура на въздуха, не по-ниска от 5 С. 
 
Елементи, съхранявани при отрицателна температура, трябва да престоят поне седем денонощия при 
температура над 10°С. 
 
Когато изпитването се провежда при температура на околната среда различна от (20 ± 5)°С, трябва да се 
отчита влиянието ѝ върху точността на използваните преси и стендове. 
 
Преди пристъпване към изпитване е необходимо да се определят контролните стойности на 
натоварванията, контролните стойности на преместванията и контролната широчина на отворени пукнатини 
(виж приложение Б), ако те не са посочени в техническата документация, придружаваща пробата. 
 
7.2 Схеми за подпиране и натоварване 
 
7.2.1 Общи положения 
 
Изпитванията се провеждат при схеми за подпиране и натоварване, установени в съответните стандарти за 
продуктите или в проектната документация за елементите като се спазват указанията от настоящия 
стандарт. Схемите за натоварване на елемента трябва да се избират така, че да позволяват достигане на 
контролираното гранично състояние. Ако при една единствена схема за натоварване на елемента не могат 
да бъдат проверени всички гранични състояния, трябва да се изпитват повече елементи при различни 
схеми за натоварване. 
 
Елементите трябва да се изпитват в това положение, в което работят при експлоатацията им. Разрешава се 
да се изпитват елементи, завъртени на 90 или 180° спрямо работното им положение, при условие че при 
завъртането им в тях не се появяват пукнатини. В тези случаи изпитването трябва да се провежда при 
съответни изменения на направлението и стойността на прилаганото натоварване. 
 
При изпитване в хоризонтално положение със сили, които са насочени хоризонтално, елементът трябва да 
бъде подпрян върху близко разположени подвижни опори, които практически да изключват огъването на 
елемента във вертикално направление от действието на собственото му тегло, без да ограничават 
свободното му завъртане и свободното му линейно преместване под въздействие на прилаганите при 
изпитването натоварвания. 
 
При изпитване на елементите видът и местата на опорите трябва да съответстват на схемата на подпиране, 
приета при изчисляването им. 
 
Не се допуска да се използват като подвижни опори такива устройства, преместването на които е свързано 
с преодоляване на триене при хлъзгане. Свободно преместващата се опора трябва да бъде стоманена ролка 
или сфера с диаметър, не по-малък от 50 mm, свободно поставена между две гладки стоманени плочи. 
Средното напрежение в диаметралната равнина на ролката или сферата не трябва да превишава 50 МРа. 
 
При изпитване на огъване равномерно разпределеното натоварване може да бъде заменяно със 
съсредоточени товари. Броят, големината и разположението на съсредоточените товари трябва да се 
подбират по такъв начин, че освен съвпадение на усилията в основните участъци (сечения) на елемента да 
има сходство и на диаграмите на огъващите моменти и напречните сили, получавани при изчислението и 
изпитването. 
 
Когато при натоварването се използват разпределителни греди, те трябва да стъпват върху изпитвания 
елемент посредством две опори. При това най-малко една от опорите трябва да позволява свободно 
преместване по дължината на разпределителната греда. 
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7.2.2 Примерни схеми на подпиране и натоварване 
 
7.2.2.1 Изпитване на огъване на елементи, свободно подпрени с един отвор 
 
При изпитването на греди, ферми или плочи, изчислени като свободно подпрени с един отвор, те трябва да 
се подпират върху две ставни опори, при което поне една от опорите трябва да позволява свободно 
преместване по оста на елемента (фигура 1). Когато натоварващото устройство възпрепятства свободното 
преместване на гредовия елемент в направление към отвора, и двете опори трябва да се реализират като 
подвижни. 
 

Разстоянието  от края на елемента до средата на ставната опора се приема равно на половината от най-
малката проектна дължина на подпиране, мерено по направление на отвора. 
 
Разстоянието b от края на елемента до средата на ставната опора се определя съгласно  
точка 10.9.5 от БДС EN 1992-1-1:2005 и е: 
 

33
1

2
aa

a
b ∆++= , 

 
където: 
 
 1a  -  нетна дължина на лагера с оглед напрежението на лагера  
 
 3a  -  разстояние от външния край на елемента, приемано за неефективно 

 
 3a∆ - допустимо отклонение от дължината на подпирания елемент 

 
Стойностите на 1a , 3a  и 3a∆  се определят съгласно точка 10.9.5 от EN 1992-1-1:2005. 

l
l/4

a1

b

l/4

l/4 l/4F

1
23

4
56

 
 
Легенда: 
1 - изпитван елемент от гредови тип; 
2 - неподвижна опора; 
3 - подвижна опора; 
4 - разпределителна греда; 
5 - подвижна опора на разпределителна греда; 
6 - неподвижна опора на разпределителна греда 
 

Фигура 1 – Схема на подпиране и натоварване на огъване на елементи, свободно подпрени с 
един отвор  
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7.2.2.2 Изпитване на огъване на елементи, изчислени като конзоли 
 
При изпитването на елементи, изчислявани като конзоли, единият им край трябва да бъде запънат 
(фигура 2). Разстоянието 1a  от края на елемента до оста на долната опора се приема равно на 5/6 от 

приетата в проекта минимална дължина на запъване 1l , а разстоянието 2a  до оста на горната опора се 
приема равно на 1/6 от същата дължина. 
 

a1
a2

l1

q

1

F

5
4

3

2

 
 

Легенда: 
1 - изпитван конзолен елемент; 
2 - долна неподвижна опора; 
3 - горна анкерна опора; 
4 - анкериран обтегач; 
5 - опорен блок (стенд) 
 

Фигура 2 – Схема на подпиране и натоварване на елементи, изчислени като конзоли 
 
7.2.2.3 Изпитване на правоъгълни плочи, подпрени в четирите ъгли 
 
При изпитването на правоъгълни плочи, подпрени в четирите ъгли, трябва да се осигури възможност за 
свободното им завъртане над опорите, а също така и за свободни хоризонтални премествания на трите 
опори спрямо четвъртата (фигура 3). Необходимо е да се осигури свободно завъртане на елементите върху 
опорите, както и свободни хоризонтални взаимни премествания на опорните точки (фигура 4). 
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1

43

32

 
 
Легенда: 
1 - изпитвана плоча;  
2 - неподвижна опора;  
3 - ролка;  
4 - сфера 
 

Фигура 3 – Схема за подпиране на правоъгълни плочи, подпрени в четирите ъгли 
 
7.2.2.4 Изпитване на правоъгълни плочи, подпрени по четирите стени 
 
При изпитването на правоъгълни плочи, подпрени по четирите стени  е необходимо да се осигури свободно 
завъртане на елементите върху опорите, както и свободни хоризонтални взаимни премествания на 
опорните точки (фигура 4). 
 

2

3
1

23

3

2

3t - 5t
 

Легенда: 
1 - изпитвана плоча;  
2 - сфера;  
3 - ролка 
 

Фигура 4 - Схема на подпиране на правоъгълни плочи, подпрени по четирите стени 
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7.2.2.5 Изпитване на оребрени плочи 
 
При изпитване на оребрени плочи с широчини 1,5 m и повече опорите трябва да позволяват свободни 
завъртания в надопорните сечения и свободни премествания в надлъжно направление, но да 
предотвратяват взаимните премествания на надлъжните ребра в напречно направление (фигура 5). 
 

b

5
3

4

2
1

 
Легенда: 
1 - изпитван елемент;  
2 - стоманен П-профил;  
3 - заваръчен шев; 
4 - ролки в краищата на едното надлъжно ребро;  
5 - сфери в краищата на другото надлъжно ребро 
 

Фигура 5 - Схема на подпиране на оребрени плочи 
 
7.2.2.6 Изпитване на елементи, подложени на центричен и нецентричен натиск 
 
При изпитването на колони и стенни панели, изчислявани на центричен или нецентричен натиск, 
подпирането и предаването на натоварването трябва да се извършва посредством центриращи или други 
опори. 
 
Схема за изпитване на нецентричен натиск на стенен панел с отвор за прозорец е посочена на фигура 6. 
 
При изпитване на стенни панели на натиск схемата за прилагане на натоварванията трябва да осигурява 
равномерно натоварване по дължината на панела, като съсредоточените натоварвания се предават 
посредством корави стоманени разпределителни греди (фигура 6 и фигура 7), минималният инерционен 
момент на които Imin, cm4, трябва да бъде не по-малък от определения по формулата 
 

 , (1) 
 
където 
 
 t е дебелината на панела, cm; 
 
 b е широчината на пиластъра (фигура 6) или дължината на панела, cm, при натоварване с една сила; 

удвоеното разстояние от силата до края на панела, cm, при няколко сили (фигура. 7). 
 

Натоварването от разпределителните греди върху панела трябва да се предава посредством подложен 
разтвор с дебелина, не по-малка от 10 mm. По време на изпитването на панела якостта на разтвора не 
трябва да бъде по-малка от 50 % от якостта на бетона на панела. 
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Легенда: 
1 - стенен панел;  
2 - разпределителна греда;  
3 - ролка;  
4 - подложен разтвор 
 

Фигура 6 - Схема за изпитване на нецентричен натиск на стенен панел  
 

l

1

2
3
4

F F/2 F/2
l/4 l/2 l/4

F/3 F/3 F/3
l/6 l/6l/3 l/3

F/n F/n F/n F/n
l/2n l/2nl/n l/n

l    3 ml    2 ml   1 m
 

Легенда: 
1 - стенен панел;  
2 - подложен разтвор;  
3 - разпределителна греда;  
4 - ролка 
 

Фигура 7 - Схема за натоварване на стенен панел при изпитване на натик натиск 
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7.2.2.7 Изпитване на елементи, подложени на едновременно действие на вертикални и 
хоризонтални товари 
 
При изпитване на стенни панели, изчислявани за едновременно действие на вертикални и хоризонтални 
товари, елементите трябва да се подпират със ставни опори, които да позволяват свободното им 
деформиране в двете направления. Натоварващите устройства също не трябва да пречат на свободното 
деформиране на панела, а по време на изпитването местата за прилагане на товарите не трябва да се 
изместват спрямо очертанията на панела. Схема за изпитване на стенен панел при едновременно действие 
на вертикални и хоризонтални натоварвания е посочена на фигура 8. 
 

1 1

1 - 1

F
8

hF
8

h

l

t

1 33

2x 2x

l/8 l/4 l/4 l/4 l/8

Fv/2 Fv/2

Fh/8 Fh/8

33
2

4

3

4

3
4

 
Легенда: 
1 - стенен панел;  
2- разпределителна греда;  
3 - сфери,  
4 - неподвижна опора 
 

Фигура 8 - Схема за изпитване на елементи, подложени на едновременно действие на 
вертикални и хоризонтални натоварвания 

 
7.3 Прилагане на натоварването 
 
Натоварването върху изпитвания елемент се определя по показанията на динамометрите на хидравличните 
уредби, по налягането на течността в хидравличните крикове, по налягането на въздуха в натоварващите 
възглавници или по усилията, получавани чрез лостово устройство от масата на отделните тежести. 
Динамометрите, необходими за определяне на натоварването, се поставят или в местата на натоварването, 
или в местата на прилагане на товара върху елемента, или под една от опорите му. 
 
Когато изпитването трябва да се провежда посредством разпределено по повърхността на плоските 
елементи натоварване, то може да се реализира чрез тежести или тела с правилна форма и предварително 
известна маса, насипни материали или течности с известна плътност, въздух под налягане и др. Размерите 
на отделните тежести, с които се имитира разпределено натоварване върху гредови или плоски елементи, 
не трябва да превишават 1/6 от дължината на отвора на елемента в съответното направление. Тежестите 
трябва да се подреждат така, че да остават вертикални фуги с широчини, изключващи засводяването на 
товара до момента на разрушаването на елемента, но не по- малки от 50 mm. 
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Изпитването на елементи с помощта на сгъстен въздух трябва да се изпълнява по такъв начин, че 
въздушните възглавници да не излизат извън повърхността на натоварвания елемент, а при изчисляване 
стойността на приложения товар се отчита действителната площ на допиране между възглавниците и 
натоварваната повърхност. 
 
При натоварване с насипни материали или течности, поставяни в разположени върху изпитвания елемент 
„бездънни” сандъци, за гредовите елементи е необходимо надлъжно на отвора да се поставят най-малко 
два сандъка, а за елементи, работещи в двете направления − не по-малко от четири сандъка. Между 
сандъците по цялата им височина трябва да има свободно разстояние, не по-малко от 1/10 от отвора на 
елемента, или 250 mm. 
 
В случаите, когато последователността на натоварванията на елемента не е специално посочена в 
проектната документация или в стандарта за продукта, при изпитването трябва да се спазват следните 
изисквания: 
 

— натоварването на изпитвания елемент се извършва на отделни степени, големината на всяка от 
които не трябва да превишава 10 % от контролното натоварване за проверка на носимоспособност 
или 20% от контролното натоварване за проверка на деформативност; 

 
— при изпитване на елементи, в които не се допускат пукнатини по време на експлоатацията, след 

достигането на натоварване, представляващо 90 % от контролното за проверка на образуване на 
пукнатини, всяка следваща до момента на появата на пукнатини степен трябва да е не повече от 
5% от контролното натоварване; 

 
— след достигане на натоварване, представляващо 90 % от контролното по носимоспособност, 

големината на всяка от следващите степени не трябва да превишава 5 % от контролната стойност. 
 

— при всяка от степените на натоварване товарите трябва да нарастват пропорционално във всичките 
им приложни точки; 

 
— при изпитване на елементи с вертикални и хоризонтални товари, намиращи се в зададено 

съотношение, в началото на изпитването се прилага хоризонтален товар, който заедно с товара от 
собствената маса на елемента задоволява зададеното съотношение; то трябва да се спазва и през 
всички останали етапи на изпитването. 

 
След достигането на всяка от степените на натоварване елементът трябва да престои под това натоварване 
не по-малко от 5 min. След достигане на контролните натоварвания за проверките на деформативност и за 
образуване на пукнатини елементът трябва да престои под всяко от тези натоварвания не по-малко от  
30 min. 
 
При изпитванията трябва да се вземат мерки срещу внезапно разрушаване (колапс) на изпитвания елемент 
и събаряне на натоварващите устройства и материали − отделни тежести, насипни материали и др. За тази 
цел е необходимо да се поставят предпазни опори до носещите опори и по средата на отвора на гредовия 
елемент или под свободния край на конзолния елемент. В процеса на натоварването трябва да се поддържа 
малко разстояние между елемента и предпазните опори, за да се сведе до минимум евентуалният удар при 
разрушаване на елемента. Натоварващите устройства трябва да се закрепват към основите и към стенда 
или да се съединяват помежду си. Предпазните приспособления не трябва да пречат на свободното 
деформиране на елемента до момента на разрушаването му. 
 
При изпитвания на ферми, греди и други елементи с големи отвори, трябва да се вземат мерки за 
осигуряване на устойчивостта извън вертикалната им равнина. Използваните за целта устройства трябва да 
са конструирани по такъв начин, че да не възпрепятстват преместванията в направление на действието на 
силите. 
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7.4 Измервания 
 
При изпитванията на елементите трябва да се контролират стойностите на натоварванията, предизвикващи 
даденото гранично състояние, а също така − провисванията и широчините на отваряне на пукнатините в 
елемента и приплъзване на армировката. 
 
В процеса на натоварване, по време на престоите, се извършва оглед на повърхността на елемента, 
отбелязват се появилите се пукнатини, измерват се провисванията, сляганията на опорите, широчините на 
отворените пукнатини и разстоянията между тях, приплъзванията между армировката и бетона в челата на 
предварително напрегнатите елементи и др. 
 
За всяка степен на натоварване, в края на престоя под товара, се измерват на преместванията в средата на 
отвора и в опорите, както и приплъзването на армировката. 
 
Широчините на пукнатините в нормалните сечения на елемента трябва да се измерват на нивото на долния 
ред от армировката, а широчините на пукнатините в наклонените сечения − в местата на пресичането им 
със стремената. За точно определяне на момента на образуване на пукнатините в бетона повърхностите на 
елемента преди изпитванията се намазват с рядък варов разтвор. 
 
За проверка на деформативността на гредовите елементи трябва да се измерват провисванията в средата 
на отвора и поддаванията на опорите, а на конзолните елементи − преместването в свободния край и 
поддаването и завъртането на опората. Действителното преместване на гредовите елементи се определя 
като разлика между измерваното преместване в средата на отвора и полусумата от измерените поддавания 
на опорите, а на конзолните елементи − от преместването в свободния край, като се отчита поддаването и 
завъртането в опората. 
 
При широчини на изпитваните елементи до 1 m измерването на провисванията и поддаванията може да се 
извършва само по оста на елемента. При по-големи широчини трябва да се измерват провисванията и 
поддаванията по надлъжните ръбове, като за преместване на елемента се приема средноаритметичната 
стойност на преместването по ръбовете му, изчислено с отчитане на поддаванията на опорите. 
 
При изпитване на предварително напрегнати елементи с армировка с диаметър 6 mm и повече и без 
допълнителни анкериращи приспособления в челата на елемента, трябва да се измерва взаимното 
преместване (приплъзването) между краищата на армировката и бетона. Приплъзванията на краищата на 
армировката се измерват на не по-малко от 10 % от прътите и на не по-малко от два пръта във всеки 
елемент. Измерванията се извършват с часовникови индикатори или с други измервателни средства, с 
точност 0,01 mm. Схема за закрепване на индикатора към челото на изпитвания елемент е посочена на 
фигура 9. 
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Легенда: 
1 - изпитван елемент;  
2 - прът от армировката;  
3 - полимерразтвор;  
4 - стоманена пръчка;  
5 - индикаторна универсална стойка с магнитна основа;  
6 - часовников индикатор за преместване;  
7 - опорна плоча 
 
Фигура 9 - Схема за закрепване на индикатор към челото на изпитвания елемент за измерване 

приплъзването на армировката 
 
 
8 Резултати от изпитването 
 
8.1 Общи положения 
 
Резултатите от изпитване трябва да осигуряват всички необходими експериментални данни за извършване 
оценяване на носимоспособността, деформативността и/или пукнатиноустойчивостта на елементите. 
Оценяването се извършва в съответствие с приложение В на този стандарт, освен ако в стандарта за 
съответния продукт, в специализиран нормативен документ или в проектната документация  са посочени 
други методи и критерии за оценяване. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Оценяването на носимоспособността, деформативността и/или пукнатиноустойчивостта не е 
задължение на лабораторията, провеждаща изпитването, но тя трябва да осигури необходимите данни. 

 
Минималния обем данни, необходими за извършване на оценяване в съответствие с приложение В, е даден 
в точка 8.2, точка 8.3 и точка 8.4. 
 
Когато елементите се оценяват спрямо критерии, дадени в документи, различни от този стандарт, обемът от 
данни се съобразява с изискванията на съответните документи. Ако няма такава информация се 
предоставят пълни данни от извършените измервания и наблюдения и измервания по време на 
изпитването. 
 
8.2 Резултати от изпитване за оценяване на носимоспособност 
 
За оценяване на носимоспособност съгласно приложение В е необходимо да се осигурят най-малко 
следните данни: 
 

a) данни за поведението на елемента при контролна стойност на натоварването за проверка на 
носимоспособност: 
 



Стр. 22 
прБДС 4983:20XX 

© БИС 2018 

- данни за отворени пукнатини – разположение, брой, дължина, измерена с точност 1 mm, 
широчина, измерена с точност 0,01 mm и др. 

 
- средноаритметична стойност на разстоянията между отворените пукнатини в опънната зона на 

елемента, изчислена с точност 0,1 mm; 
 

- максимално приплъзване на армировката, измерено с точност 0,01 mm; 
 
- максимална стойност на деформацията на бетона в критични участъци от натисковата зона, в 

зависимост от схемата на изпитване, измерена с точност 0,01 mm; 
 
- данни за разрушения на бетона в натисковата зана – напуквания, откъртвания; 
 

б) максимална стойност на натоварването, което елементът е издържал при изпитването, изразена с 
точност до 1 kN. 

 
8.3 Резултати от изпитване за оценяване на деформативност 
 
За оценяване на деформативност съгласно приложение В са необходими данни за измерените максимални 
премествания при контролна стойност на натоварване за деформации, изразени с точност до 0,01 mm. 
 
8.4 Резултати от изпитване за оценяване на пукнатиноустойчивост 
 
За оценяване на пукнатиноустойчивостта съгласно приложение В са необходими най-малко следните данни: 
 

— стойност на натоварването при отваряне на пукнатини, изразено с точност 1 kN; 
 

— максимална широчина на отворените пукнатини при контролна стойност на натоварване за отваряне 
на пукнатини, измерена с точност до 0,01 mm. 
 

 
9 Протокол от изпитване 
 
Протоколът от изпитването трябва да включва най-малко следната информация: 
 

— идентификация на лабораторията; 
 

— идентификация на изпитвания продукт – вид и тип, означение и др. 
 

— наименование на производителя; 
 

— наименование на производственото предприятие; 
 

— дата на получаване на пробата за изпитване; 
 

— идентификация на пробата – дата на производство, производствена партида и др. 
 

— дата на изпитване и възраст на елемента при провеждане на изпитването; 
 

— данни за бетона и армировката (якост на натиск на бетона; якост на опън и граница на провлачане 
на обикновената армировка; граница на провлачане на  напрягащата армировка и др.) 

 
— измерените размери на елемента; 

 
— схеми на подпиране и натоварване; 

 
— контролни натоварвания при изпитване за носимоспособност; деформативност и/или 

пукнатиноустойчивост; 
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— контролни стойности на преместванията (когато е приложимо); 

 
— контролни широчини на отворените пукнатини (когато е приложимо); 

 
— машини и устройства, използвани за натоварване; 

 
— метод на измерване и използвани средства за измерване; 

 
— резултати от изпитването, съгласно точка 8; 

 
— директна якост на натиск на бетона в изпитваните елементи; 

 
— позоваване на този стандарт; 

 
— позоваване на техническа документация за продукта (стандарт за продукт; нормативни документи; 

проектна документация и др.) 
 

— техническите лица, отговорни за извършване на изпитването; 
 

— отклонения от стандарта (ако има такива). 
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Приложение А 
(нормативно) 

 
УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ  

НА ВЛОЖЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ 
 
 

А.1 Определяне и оценяване на якостните и деформационни характеристиките на 
бетона 
 
Якостта на натиск на бетона се определя преди изпитването за носимоспособност, деформативност и 
пукнатиноустойчивост, чрез потенциалната якост или чрез директната или индиректна якост в 
конструкцията, както е описано в точка 4.2.2.2 от БДС EN 13369:2013. Определяне на директната якост в 
конструкцията е сравнителният метод. След приключване на изпитванията за носимоспособност, 
деформативност и пукнатиноустойчивост предварително определената якост се потвърждава чрез 
определяне на дирекната якост в изпитвания елемент.  
 
Когато се определя потенциалната якост или индирекната якост на бетона в конструкцията, това се 
извършва в съответствие с приложение В от БДС EN 206:2013+А1:2016. За определяне на индиректната 
якост взетите пробни тела отлежават при условия, възможно най-близки до тези, при които отлежават 
изпитваните бетонни елементи. Резултатите от изпитване трябва да удовлетворяват критериите, дадени в 
приложение NA.B на БДС EN 206:2013+А1:2016/NA:2017. 
 
Когато се определя директната якост в конструкцията, се прилагат методите за вземане на проби, 
изпитване и оценяване на якостта, дадени в БДС EN 12504-1, БДС EN 13791:2007 и 
БДС EN 13791:2007/NA:2011. При вземане на проби от елементите, изпитани за носимоспособност, 
деформативност и пукнатиноустойчивост, се подбират участъци, в които максималното напрежение в 
бетона, достигнато при изпитването, не превишава 3cmf / , където cmf  e предварително определената 
средна потенциална, директна или индиректна якост на бетона. Ако средната якост на тези проби се 
различава с повече от 20 % от предварително определената средна якост, това се отбелязва в протокола. 
Когато предварително определената якост е на база потенциална или индиректна якост в конструкцията, за 
меродавна при оценяване съгласно приложение В се приема директната якост в изпитвания елемент. 
 
Средната якост на натиск на бетона, определена като потенциална якост или като якост в конструкцията, 
не трябва да превишава минималната характеристичната якост за съответния клас, посочена в 
БДС EN 206:2013+А1:2016 (респективно БДС EN 1992-1-1:2005), с повече от 16 МРа. 
 

ЗАБЕЛЕЖКИ:  
 
1 Когато изпитването е за определяне на типа на продукта, за производствен контрол или за идентичност и 

производителят на бетонните елементи осигурява минимална характеристична стойност на якостта на 
натиск на бетона, по-висока от изискванията БДС EN 206:2013+А1:2016/NA:2017 и БДС EN 1992-1-1:2005 за 
съответния проектен клас, то горната граница на якостта на натиск на бетона в елементите се прилага към 
тази, декларирана от него, характеристична стойност. В този случай, оценяването съгласно приложение В, 
трябва да се базира на тази декларирана минимална характеристична стойност на якостта.  

 
2 Когато изпитването е за оценяване на ограничен брой елементи, оценяването съгласно приложение В, 

трябва да се базира на реално постигната характеристична стойността на якостта в елементите. 
 
Когато в стандарта или в проектната документация за продукта са посочени изисквания за други 
характеристики на бетона, изпитванията за определянето им се провеждат по методите, дадени в 
БДС EN 206:2013+А1:2016 и БДС EN 206:2013+А1:2016/NA:2017. Резултатите трябва да удовлетворяват 
критериите от БДС EN 206:2013+А1:2016/NA:2017 (за якост на опън при огъване и якост на опън при 
разцепване) и тези от таблица 3.1 от БДС EN 1992-1-1:2005 относно модула на еластичност. 
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А.2 Определяне и оценяване на характеристиките на вложената армировка 
 
Якостта на опън и границата на провлачане на обикновената армировка се изпитва в съответствие с 
БДС EN ISO 15630-1. Получените стойности трябва да са по-високи или равни на декларираните от 
производителя ѝ и да удовлетворяват изискванията от БДС 4758:2008, БДС 9252:2007 или от съответното 
българско техническо одобрение или европейска техническа оценка, когато за вложената армировка са 
издадени такива. 
 
Якостта на опън и условната граница на провлачане на напрягащата стомана се изпитва съгласно 
БДС EN ISO 15630-3. Резултатите трябва да удовлетворяват изискванията от БДС ЕN 10138 или от 
съответното българско техническо одобрение или европейска техническа оценка, когато за вложената 
армировка са издадени такива. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(информационно) 

 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ СТОЙНОСТИ НА НАТОВАРВАНИЯТА 

И НА ШИРОЧИНИТЕ НА ПУКНАТИНИТЕ 
 
 

 
Б. 1 Контролни стойности на натоварванията за проверка за крайни гранични 
състояния (КГС) 
 
Контролното натоварване за проверка на носимоспособността на елемента (включващо и собствената му 
маса) представлява натоварването, което създава в основните участъци на елемента усилия, равни на 
максималните усилия от въздействията, умножени с коефициент C1 или С2. Въздействията, които създават 
максимални неблагоприятни ефекти върху елементите се определят съгласно БДС EN 1991, части 1-1, 1-3, 
1-4, 1-5 и 1-6, БДС EN 1991-2:2006; БДС EN 1991-3:2006, БДС EN 1991-4:2006 и националните им 
приложения (виж точка 2), а правилата за комбинирането им и изчислителните стойности за изчисление на 
КГС са съгласно БДС EN 1990:2003. 
 
Стойностите на коефициентите С1, необходими при изчисляване на контролните натоварвания за елементи, 
подложени на огъване (греди, плочи, рамки, подови и покривни панели, ферми и др.), за елементи, 
подложени на нецентричен натиск с голям ексцентрицитет (едната армировка е опънна), и за елементи 
подложени на нецентричен опън са посочени в таблица Б.1. 
 
Стойностите на коефициентите С2, необходими при изчисляване на контролните натоварвания за елементи, 
подложени на нецентричен натиск с малък ексцентрицитет (при изцяло натиснати сечения), са посочени в 
таблица Б.2. 
 
Когато изпитването на елемента се извършва в проектното му хоризонтално положение и с натоварване, 
действуващо отгоре надолу, трябва да се определи отделно контролното натоварване, което се прилага по 
време на изпитването, равно на пълното контролно натоварване, намалено с натоварването от собствената 
маса на елемента и на положените върху него натоварващи устройства. 
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Таблица Б.1 - Стойностите на коефициентите С1 

Начин за разрушаване на елемента Материали за направа на елемента Коефициент С1 

1. Достигане на максималното относително 
удължение udε  на надлъжната опънна 

армировка в нормални сечения преди 
разрушаване на бетона в натисковата зона 

За всички видове бетони при армировка от клас 
по дуктилност: 

 

А 
B 
C 

1,30 
1,40 
1,60 

За предварително напрегната армировка:  
1,30 

2. Достигане на максимално удължение на 
надлъжната или напречната армировка в 
наклонени сечения преди разрушаване на бетона 
в натисковата зона над наклонената пукнатина 

За всички видове бетони и армировки от клас по 
дуктилност: 

 

А 
B 
C 

1,40 
1,50 
1,75 

3. Разрушаване на бетона в натисковата зона на 
нормални сечения, съпроводено с провлачане на 
надлъжната опънна армировка 

За всички видове армировки при:  

̶ обикновен бетон 
̶ бетон с леки добавъчни материали 

 

1,80 
 

2,10 

4. Разрушаване на бетона в натисковата зона на 
нормално или наклонено сечение преди 
провлачане на армировката; изтръгване на 
армировката или разцепване на бетона в челата 
на елемента; разрушаване възли на ферми 

За всички видове армировки при: 
̶ обикновен бетон 
̶ бетон с леки добавъчни материали 

1,85 
2,20 

 
Таблица Б.2 - Стойностите на коефициентите С2 

Вид на бетона за направа на елемента Коефициент С2 

Обикновен бетон 
Бетон с леки добавъчни материали 

1,85 
2,20 

 
Б.2 Контролни стойности на натоварванията за проверка за експлоатационни 
гранични състояния (ЕГС) 
 
Б.2.1 Контролни стойности на натоварванията за проверка на деформативността 
 
Контролното натоварване за проверка на деформативността се приема равно на натоварването, за което са 
изчислявани провисванията на елемента. Въздействията се определят съгласно БДС EN 1991, части 1-1, 1-3, 
1-4, 1-5 и 1-6, БДС EN 1991-2:2006; БДС EN 1991-3:2006, БДС EN 1991-4:2006 и националните им 
приложения (виж точка 2), а правилата за комбинирането им и изчислителните стойности за съответната 
комбинация за изчисление на експлоатационното гранично състояние (ЕГС) са съгласно БДС EN 1990:2003. 
За елементите, при които се допускат пукнатини с ограничена широчина, трябва да се спазват указанията 
на точка Б.2.2.2 от настоящото приложение. 
 
За подложените на огъване елементи, които се изпитват в работно положение, прилаганото при изпитване 
на елемента действащо отгоре надолу натоварване трябва да се приема равно на пълното контролно 
натоварване за проверка на деформативността, намалено с натоварването от собствената маса на елемента 
и масата на натоварващите устройства. Контролното преместване от прилаганото натоварване се приема 
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равно на разликата между преместването от пълното контролно натоварване и преместването от 
собствената маса на елемента и масата на натоварващите устройства. 
 
За елементи, които при изпитване са завъртени на 90 или 180° спрямо работното им положение, трябва да 
се отчита влиянието на собствената им маса и масата на натоварващите устройства върху стойностите на 
контролното натоварване и на контролното преместване. 
 
Б.2.2 Контролни стойности на натоварванията за проверка на деформативността 
 
За елементите (или за отделни техни части), за които има изискване за декомпресия или ограничение на 
широчината на пукнатините, контролното натоварване за образуване на пукнатини се приема равно на 
натоварването, за комбинацията на въздействията, за която е изискването съгласно БДС EN 1990:2003. 
 
Когато изпитването на предварително напрегнати елементи се провежда, преди да са изминали 100 
денонощия от изработването им, проверките на деформативността и пукнатиноустойчивостта трябва да се 
извършват при натоварване, равно на контролното натоварване, умножено с коефициента К. Коефициентът 
К отразява влиянието на загубите на предварителното напрежение вследствие съсъхване и пълзене на 
бетона и релаксация на армировката и се приема равен на съотношението между товарите, предизвикващи 
по изчисление поява на пукнатини съответно в деня на изпитването и след проявяването на всички загуби, 
но не по-голям от 1,25. 
 
Контролните широчини на пукнатините при изпитването са равни на допустимите широчини, посочени в 
таблица Б.3 в зависимост от гранично допустими широчини на пукнатините съгласно таблица 7.1N от 
БДС EN 1992-1-1:2005, таблица 7.101N от БДС EN 1992-2:2006 и точка 7.3 от БДС EN 1992-3:2006 за 
натоварване моделиращо определената комбинация на въздействията. 
 

Таблица Б.3 – Контролни широчини на пукнатините 

Гранично допустима широчина на 
отваряне на пукнатината, mm 

Контролна широчина на 
пукнатината,  

mm 

0,05 
0,20 
0,30 
0,40 

0,05 
0,15 
0,20 
0,25 

 
Контролната широчина на пукнатините за даден елемент се съпоставя с максималната от измерените при 
изпитването широчини на пукнатините. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(нормативно) 

 
ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНЕ 

 
 
В.1 Оценяване на носещата способност на елементите 
 
В.1.1 Критерии за достигане на крайно гранично състояние (КГС) на елементите 
 
Носимоспособността на елемента се оценява според стойността на натоварването, което предизвиква едно 
от описаните в състояния точка В.1.1.1 до В.1.1.8, които показват, че съпротивлението му срещу действието 
на натоварването е изчерпано и елементът е достигнал КГС. 
 
В.1.1.1 Достигане на максималното относително удължение udε  на надлъжната опънна 

армировка в нормални сечения преди разрушаване на бетона в натисковата зона. 
 
За елементи без предварително напрягане, независимо от класа на дуктилност на армировъчната стомана, 
съгласно БДС EN 1992-1-1:2005/NA:2015 се приема, че е достигнато КГС при деформация в опънната 
армировка, равна на 0

0025udε = , което се характеризира още с наличие на отворени пукнатини в бетона с 

широчини на ниво на най-силно опънната армировка (първи ред) 0 025r rud .s , .sδ ε≥ =  [mm]. 

 
За предварително напрегнати елементи, съгласно БДС EN 1992-1-1:2005/NA:2015, се приема 

0
00 020 Pudε ε= − , което се характеризира с наличие на отворени пукнатини в бетона с широчини на ниво 

на първи ред на напрягащата армировка ( )00 020r rPud .s , .sδ ε ε≥ = − . 

 
В.1.1.2 Разрушаване на бетона в зоната на натиск на нормалните сечения, съпроводено с 
провлачане на надлъжната армировка на опън 
 
Разрушаване на бетона в натискова зона на нормалните сечения, съпроводено с провлачане на надлъжната 
опънна армировка, се характеризира с разрушаване на бетона при наличие на удължение на надлъжната 
опънна армировка, по-голямо от това при провлачане и по-малко от граничното.  
 
Критерий за разрушение на натисковата зона е достигане на деформация в крайното натиснато влакно, 
равна на 2cuε  или 3cuε  в зависимост от приетата работна диаграма за бетон, подложен на натиск. 

Стойностите на 2cuε  и 3cuε  зависят от класа на бетона по якост на натиск. За обикновени бетони тези 

стойности са дадени в таблица 3.1 на БДС EN 1992-1-1:2005. За бетони с леки добавъчни материали 
стойностите на граничните деформации се отчитат от таблица 11.3.1 на БДС EN 1992-1-1:2005.  
 
В същото време деформацията в опънната армировка трябва да е в границите udyd εεε <≤ , където:  

̶ за елементи без предварително напрягане:  
 

yd
yd

s

f
E

ε =  или 0 2, d
yd

s

f
E

ε =  и 0
0025udε =  

 
Широчината на пукнатините δ  на ниво първи ред армировка трябва да е в интервала: 
 

r ryd ud.s .sε δ ε≤ <  

 
̶ за предварително напрегнати елементи: 
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0 1p , d
yd

P

f
E

ε =  и  0
00 020 Pudε ε= − , 

 
където: 
 
Широчината на пукнатините δ  на ниво първи ред напрягаща армировка трябва да е в интервала:  
 

( ) ( ) rPrPyd ss .020,0. 00 εδεε −<≤−  

 
В.1.1.3 Разрушаване на бетона в зоната на натиск на нормалните сечения без провлачане на 
надлъжната армировка на опън 
 
Разрушаване на бетона в зоната на натиск на нормалните сечения без провлачане на надлъжната 
армировка на опъна се характеризира с достигане на гранична деформация, равна на 2cuε  или 3cuε , в 

крайното натиснато влакно на сечението, при деформация в опънната армировка, по-малка от тази при 
провлачане: ydεε < . 

Широчината на пукнатините δ  е: 
 

— за елементи без предварително напрягане на ниво първи ред армировка: ryd s.εδ <  

 
— за предварително напрегнати елементи на ниво първи ред напрягаща армировка: 

( ) rPyd s.0εεδ −<  

 
В.1.1.4 Максимално удължение на надлъжната или напречната армировка в наклонени сечения 
преди разрушаване на бетона в зоната на натиск над наклонената пукнатина 
 
Достигане на максимално удължение на надлъжната или напречната армировка в наклонени сечения преди 
разрушаване на бетона в зоната на натиск над наклонената пукнатина се характеризира с деформация в 
съответната армировка, равна на udε . За обикновена армировка 00

025=udε , а за напрягаща армировка 

000
020 Pud εε −= . 

 
Това състояние се характеризира с наличие на отворени наклонени пукнатини в бетона с широчина на 
пукнатините δ : 

— за елементи без предварително напрягане в напречно направление: 
 

rVrVud ss .025,0. =≥ εδ  [mm] 

 
— за предварително напрегнати в напречно направление елементи: 

 
( ) rVPrVud ss .020,0. 0εεδ −=≥  [mm] 

 
Широчината на пукнатината се мери на мястото на съответната армировка. 
 
В.1.1.5 Разрушаване на бетона в зоната на натиск над наклонена пукнатина, съпроводено с 
провлачане на надлъжната или напречната армировка на опън 
 
Разрушаване на бетона в натисковата зона над наклонена пукнатина, съпроводено с провлачане на 
надлъжната или напречната опънна армировка е състояние при достигане на граничната деформация в 
крайното натиснато влакно на бетона над наклонена пукнатина равна на 2cuε  или 3cuε , като деформацията 

в опънната надлъжната и/или напречната опънна армировка трябва да е в границите udyd εεε <≤ . 
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За елементи без напрягане в напречно направление широчината на наклонените пукнатини δ  трябва да е 

в интервала: rVudrVyd ss .. εδε <≤ . 

 
За предварително напрегнати в напречно направление елементи широчината на наклонените пукнатините 
δ  трябва да е в интервала: 
 

( ) ( ) rVPrVPyd ss .020,0. 00 εδεε −<≤−  

 
Широчината на пукнатината се мери на мястото на съответната армировка. 
 
В.1.1.6 Разрушаване на бетона в натисковата зона над наклонена пукнатина преди провлачане 
на надлъжната или напречната армировка 
 
Разрушаване на бетона в натисковата зона над наклонена пукнатина преди провлачане на надлъжната или 
напречната армировка е състояние при достигане на граничната деформация в крайното натиснато влакно 
на бетона над наклонена пукнатина равна на 2cuε  или 3cuε , като деформацията в опънната надлъжната и 

напречната опънна армировка е по-малка от тази при провлачане - ydεε < . 

 
Широчината на пукнатините δ  е: 
 

̶ за елементи без предварително напрягане в напречно направление: 

yd rV.sδ ε<  

̶ за предварително напрегнати в напречно направление елементи: 
( ) rVPyd s.0εεδ −<  

Широчината на пукнатината се мери на мястото на съответната армировка 
 
В.1.1.7 Разрушаване на бетона по наклонено сечение  
 
Разрушаване на бетона по наклонено сечение се достига от нарушаване на сцеплението му с армировката 
или от разцепване в челото на опорна зона на подложени на огъване елементи, както и разрушаване на 
възлите на ферми. 
 
В.1.1.8 Разрушаване на бетона от смачкване или разцепване в елементи, подложени на 
нецентричен натиск с малък ексцентрицитет (изцяло натиснати сечения).  
 
Разрушаване на бетона от смачкване или разцепване в елементи, подложени на нецентричен натиск с 
малък ексцентрицитет (изцяло натиснати сечения), се достига при гранична деформация, равна на 2cε  

или 3cε  във влакно намиращо се на разстояние h
cu

c .1
2

2








−
ε
ε

 или h
cu

c .1
3

3








−
ε
ε

 от по-силно натиснатия край 

на сечението. Стойностите на граничните деформации се отчитат в зависимост от класа на бетона за 
обикновени бетони от таблица 3.1 на БДС EN 1992-1-1:2005. За бетони с леки добавъчни материали 
стойностите на граничните деформации се отчитат от таблица 11.3.1 на БДС EN 1992-1-1:2005. 
 
В.1.2 Оценяване на носимоспособността на изпитаните елементи 
 
Елементът отговаря на изискванията по носимоспособност, ако разрушаването му е настъпило при 
натоварване, което е равно или по-голямо от контролното за този параметър. Натоварването, което трябва 
да издържи елементът, без да достигне критериите, които определят достигане на КГС (точкаБ.1.2), трябва 
да се изчисли като се включат всички коефициентите за въздействие за изчисление в КГС и да се умножи 
по съответният коефициент С1 или С2 от приложение Б. 
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При оценяването на носимоспособността на изпитаните елементи трябва да се отчитат и следните 
положения: 
 

̶ В случай че разрушаването дори на един от изпитваните елементи, носимоспособността на които се 
характеризира с провлачане на армировка, настъпи при натоварване, по-малко от контролното, но 
по-голямо от 90 % от контролното, се провежда допълнително изпитване на същия брой елементи, 
но не по-малко от 3 броя. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: При първоначалните изпитвания или при изпитвания за производствен контрол се допуска 
вместо допълнително изпитване на други елементи да се извършва механично изпитване на образци на 
опънната армировка, изрязани от по-слабо напрегнати и ненапукани участъци на вече изпитаните 
елементи. Допълнително изпитване на елементи не се извършва, ако при изпитването на армировката се 
окаже, че напрежението при границата на провлачане на вложената стомана y ,conσ не превишава 

контролната стойност, определена по формулата: 

 1 30 yd u
y ,con

con

f .F
, .

F
σ = , 

където: 
 
 ydf  − изчислителна граница на провлачане на армировката при опън, МРа; 

 
 conF  − контролното натоварване за проверка по носимоспособност на елемента, N; 
 
 uF  − натоварването, предизвикало разрушаването на изпитвания елемент, N; 

 
̶ Ако допълнително изпитваните елементи се разрушат от провлачане при натоварване, 

превишаващо 90 % от контролното, се приема че елементите са издържали изпитването; 
 

̶ Ако разрушаващото натоварване дори за един от първоначално или допълнително изпитваните 
елементи бъде по-малко от 90 %, се приема, че елементите не са издържали изпитването; 

 
̶ В случай че разрушаването на елементите, носимоспособността на които се характеризира с 

разрушаване на бетона в натисковата зона, настъпи при натоварване, по-малко от контролното, но 
по-голямо от 85 % от него, се провежда допълнително изпитване на същия брой елементи (но не 
по-малко от три броя); ако при допълнителното изпитване разрушаващото натоварване дори на 
един от елементите се окаже пo-малко от контролното, се приема, че елементите не са издържали 
изпитването; ако разрушаването на бетона във всички допълнително изпитвани елементи настъпи 
от натоварвания, равни или по-големи от контролното, се приема, че елементите са издържали 
изпитването; 

 
Предварително напрегнати елементи с високоякостна армировка с диаметър 6 mm и повече, без 
допълнителни анкериращи приспособления се признават за годни, ако от контролно натоварване 
(изчислено при С = 1,85, а за елементи от бетон с леки добавъчни материали − при С = 2,20) не се 
констатира взаимно приплъзване на краищата на армировката и бетона.  
 
Ако при посоченото контролно натоварване се установи приплъзване на армировката, но то е по-малко от 
0,2 mm, трябва да се проведе допълнително изпитване на същия брой елементи (но не по-малко от три 
броя). Елементите се признават за годни, ако при всички допълнително изпитвани елементи не се отчете 
приплъзване. 
 
Ако дори в един от първоначално изпитваните елементи, приплъзването при посоченото контролно 
натоварване е по-голямо от 0,2 mm, елементите не се признават за годни. 
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В.2 Оценяване на деформативността на елементите 
 
Деформативността на елемента се оценява въз основа на стойността на съотношението на измереното 
преместване при контролно натоварване obsw  и контролното преместване conw , при което се отчита и 

стойността на отношението между проектното calw  и гранично допустимото admw  преместване. 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
1. Измерено преместване ( obsw ) − преместване, измерено след престоя на изпитвания елемент под 

контролно натоварване за проверка на деформативност. 
2. Контролно преместване ( conw ) − изчисленото (съгласно БДС EN 1992-1-1) преместване от контролното 

натоварване за проверка на деформативност; това натоварване се приема като кратковременно 
действуващо по приетата схема за изпитване; контролното преместване на предварително напрегнатите 
елементи се определя в зависимост от възрастта на бетона към деня на изпитването. 

3. Проектно преместване ( calw ) − изчисленото (съгласно БДС EN 1992-1-1) преместване от 

експлоатационните натоварвания с отчитане на продължителността на тяхното действие. 
4. Допустимо преместване ( admw ) − гранично допустимото преместване, посочено за дадения тип елемент в 

БДС EN 1992-1-1. 
 
Елементите, за които проектното преместване е равно или по-голямо от 85 % от гранично допустимото, се 
признават за издържали изпитването, ако измереното преместване превишава контролното с не повече от 10 
%. Ако измереното преместване дори на един от избраните за изпитване елементи превишава контролното с 
повече от 10 %, но с по-малко от 15 %, се провежда допълнително изпитване на същия брой елементи (но 
не по-малко от 3 броя). Елементите се признават за издържали изпитването, ако измерените при 
допълнителните изпитвания премествания не превишават контролното с повече от 15 %. Ако измереното 
преместване дори на един от първоначално или допълнително изпитваните елементи превишава 
контролното с повече от 15 %, елементите се считат за негодни. 
 
Елементи, за които проектното преместване е по-малко от 85 % от допустимото, са годни, ако измереното 
преместване превишава контролното с не повече от 20 %. Ако измереното преместване дори на един от 
изпитваните елементи превишава контролното с повече от 20 %, но с по-малко от 30 %, се провеждат 
допълнителни изпитвания на същия брой елементи (но не по-малко от 3 броя). Елементите се признават за 
издържали изпитването, ако измерените при допълнително изпитване премествания не превишават 
контролното с повече от 30 %. Ако измереното преместване дори на един от първоначално или 
допълнително изпитваните елементи превишава контролното с повече от 30 %, елементите се считат за 
негодни. 
 
 
В.3 Оценяване на пукнатиноустойчивостта на елементите 
 
Пукнатиноустойчивостта на елементите се оценява в зависимост от образуването (появата) на пукнатините 
и от широчината на отворените пукнатини. 
 
Елементи или отделни техни части, в които има изискване за декомпресия при определени комбинации на 
въздействията в експлоатационно състояние, не се допуска поява на опънни напрежения на 10 cm от 
напрягащата армировка. Приемат се за годни, ако натоварването при отваряне на първата пукнатина е 
било по-голямо от контролното натоварване за комбинацията на въздействията, за която е изискването, 
изчислено съгласно указанията на точка Б.2.2.2 от приложение Б. 
 
Елементи или отделни техни части, към които се предявяват изисквания за допустима широчина на 
пукнатините за определена комбинация на въздействията в експлоатационно състояние, се считат за 
издържали изпитването, ако при контролното натоварване широчините на пукнатините не превишават 
контролната стойност, определена съгласно точка Б.2.2.2 от приложение Б.  
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Ако в някой от избраните за изпитване елементи се отворят пукнатини при натоварване, което е равно или 
по-малко от контролното за образуване на пукнатини или широчината на отворените пукнатини е по-голяма 
от контролната, изпитването се повтаря за същия брой елементи (но не по-малко от 3 броя). 
 
Ако дори в един от допълнително изпитаните елементи се отворят пукнатини при натоварване, по-малко от 
контролното за образуване на пукнатини или широчината на отворените пукнатини е по-голяма от 
контролната, елементите се приемат за негодни. 
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