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BRIDGES  OF EGNATIA MOTORWAY IN NORTHERN GREECE: 

SEISMIC RISK ASSESSMENT BY FRAGILITY CURVES 

A. Liolios
 1, P. Panetsos 2 and K. Liolios 3,   

Keywords: Egnatia Motorway Bridges, Earthquake Structural Engineering, 

Vulnerability Functions 

ABSTRACT 

The present paper deals with  the problem of computing analytically fragility curves of 

bridges. The methodology presented involves the use of the Finite Element Method (FEM) and 

of the non-linear static pushover analysis for the computation of the capacity curve of the 

bridges in combination with inelastic demand spectra for the estimation of the degree of 

damage for a given peak ground acceleration (PGA). Emphasis is given here for applying the 

developed methodology to some special bridges of the motorway Egnatia Odos, in Northern 

Greece. The vulnerability analysis of these bridges represents a critically important step in their 

seismic damage estimation process. The relevant fragility curves provide the probability that a 

specific damage level will be exceeded for a given intensity of a seismic event. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОНСТРУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ И 

СЕИЗМИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЦЪРКВИ 

Т. Чардакова-Нацкова1, М. Трайкова2 

Ключови думи: исторически сгради, зидани конструкции, дървени конструкции 

РЕЗЮМЕ 

Голяма част от църковните сгради в българската архитектура представляват част 

от културно-историческото наследство на страната. Опазването им като носител на 

вярата и традициите е важна задача и изисква подробното изучаване на тяхната 

конструкция, както и на начините за опазването й при различни бедствия, особено в 

случаите на сеизмични въздействия. Най-често конструкцията на църковните сгради е 

дървена или зидана или комбинации между тях, като са налице и редица елементи като 

куполи, камбанарии и др., които представляват съществен елемент от конструкцията и 

допринасят за цялостното поведение. В този доклад е направен обзор на развитието на 

конструкциите на църковни сгради за периода IX-XX век. Анализирани са предимствата 

и недостатъците на различните видове конструкции, основните конструктивни 

проблеми, които могат да се очакват при тях, както и особеностите в поведението им 

при сеизмични въздействия. Накратко са представени образци на запазени църковни 

сгради от различни периоди. Въз основа на този анализ се предлагат и някои най-общи 

изводи и заключения, касаещи тези конструкции, както и препоръки за подобряване на 

тяхното поведение с цел опазването им за бъдещите поколения. 
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FEATURES, STRUCTURAL PROBLEMS AND SEISMIC 

BEHAVIOUR OF BULGARIAN CHURCHES 

T. Chardakova-Nackova
1
, M. Traykova2 

Keywords: historical buildings, masonry structures, timber structures 

ABSTRACT 

Many of the churches in Bulgaria are part of the cultural and historical heritage of the 

country. Preserving them as a symbol of faith and tradition is an important task and requires a 

detailed study of their construction and how to protect it in various disasters, especially in the 

case of seismic actions. Most often, churches are with timber or masonry structure, or 

combinations of them, and there are a number of elements such as domes, bell towers, etc., 

which are an essential element of the structure and contribute to overall behavior. This paper 

reviews the development of churches for the 9th-20th centuries. The advantages and 

disadvantages of different types of constructions, the main structural problems that can be 

expected of them, as well as their seismic behavior are analyzed. Examples of preserved 

churches from different periods are briefly presented. Based on this analysis, some general 

conclusions concerning these structures are proposed, as well as recommendations for 

improving their behavior in order to protect them for future generations. 
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МЕТОДИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ И ТЕХНИКА ПРИ ОБСЛЕДВАНЕ 

НА СЪЩЕСТВУВАЩИ Ж.П. МОСТОВЕ 

Д. Димов1 

Ключови думи: обследване, методика и техника, ж.п. мостове 

РЕЗЮМЕ 

В статията са представени приложените методи и използваната диагностична 

техника при провеждане на обследванията на значителен брой съществуващи ж.п. 

мостове у нас. 

Специално внимание е обърнато, не само върху обхвата и методическите 

особености на проведените проучвания и анализи, но и върху избора и комплексното 

прилагане наред с традиционните, и на някои съвременни специализирани техники за 

безразрушителен контрол на вложените строителни материали – бетон, армировка и 

конструкционни стомани. 
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METODOLOGICAL CHARACTERISTICS AND TECHNICS FOR 

INVESTIGATION OF EXISTING RAILWAY BRIDGES 

D. Dimov
1
 

Keywords: investigation, methods and technics, railway bridges 

ABSTRACT 

In the paper are presented applied methods and utilized technics for investigations of 

considerable number of existing railway bridges in Bulgaria. 

A special attention is paid, not only to the scope and methodological characteristics of 

the carried out investigations and analysis, but also to the choice and complex appliance of any 

contemporary specialized technics for non-destructive control of utilized construction materials 

– concrete, reinforcement and construction steels  

                                                           
1
 Dimitar Dimov, Prof. Dr. Eng., Dept. “Reinforced concrete structures”, UACEG, 1 H. Smirnenski 

Blvd., Sofia 1046, e-mail: ddimov@eurocode2.bg 



 

 1 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3   НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ИЗНОСВАНЕТО И ДЪЛГОТРАЙНОСТТА НА Ж.П. МОСТОВЕ В 

АРЕАЛА НА ГАРА ПОДУЯНЕ 

Д. Димов1, А. Георгиев2, К. Велинов3 

Ключови думи: ж.п. мостове, състояние,  износване, дълготрайност 

РЕЗЮМЕ 

В статията са представени резултати от проведени обследвания на състоянието и 

експлоатационната годност на два ж.п. стоманобетонни надлеза в района на гара 

Подуяне в гр. София, преди въвеждането им в експлоатация през м. март 1995г. и 22 

години по-късно – през м. юли 2017г.. 

Въз основа на направените сравнения и анализи за изменението на якостите и 

карбонизацията на вложените бетони, корозията на армировките и установените 

повреди, е извършена оценка на степента им на износване и е направен опит за 

прогнозиране на дълготрайността на тези две мостови съоръжения. 
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CONCERNING POSSIBILITY TO DETERMINE THE RATE OF 

WEAR AND DURABILITY OF RAILWAY OVERPASSES IN AREA 

OF PODUJANE STATION 

D. Dimov1, A. Georgiev2, K. Velinov3 

Key words: railway bridges, technical state, rate of wear, durability 

ABSTRACT 

In this article are presented the results from carried out investigations of the state and 

service life of two railway R/C overpasses in region of Poduene Station in Sofia before to be 

put into operation in March 1995 and 22 years later – in July 2017.  

On the basis of made comparisons and analysis for change of strength and neutralization 

of concrete, corrosion of reinforcement and established damages, it is estimated the rate of 

wear and is made a trial for prognosis of durability of these two bridges.  
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АНАЛИЗ НА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТТА НА НЕПРЕКЪСНАТИ 

СТОМАНОБЕТОННИ ГРЕДИ СЪГЛАСНО БДС EN 1992-1-2:2005 

Б. Захариева-Георгиева1 

Ключови думи: стоманобетонни греди, огнеустойчивост 

РЕЗЮМЕ 

В настоящия доклад е направен анализ на методите за оценка на 

огнеустойчивостта на стоманобетонни греди по отношение на критерия за 

носимоспособност R. На базата на сравнителен анализ са дадени изводи и практически 

препоръки. 
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ОЦЕНКА НА УЯЗВИМОСТТА НА МОСТОВЕТЕ У НАС ПРИ 

СЕИЗМИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Димитър Димитров1, Димитър Стефанов2 

Ключови думи: мостове, сеизмично въздействие, криви на уязвимост 

РЕЗЮМЕ 

Представена е оценката  на сеизмичния риск основно на мостовете със 

стоманобетонна конструкция. Анализирани са факторите, влияещи върху поведението 

на мостовата конструкция при земетръс. Разглежда се световния опит в оценката на 

сеизмичната уязвимост на мостовете. Дефинират се нивата на повреди за мостовата 

конструкция и нейните елементи. Анализират се методите за получаване на “функциите 

на уязвимост”. Предложена е методика за оценка на уязвимостта на мостовете в 

България на базата на т.нар. “аналитични” (числени) методи. 
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EМПИРИЧЕН ПОДХОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЯЗВИМОСТТА 

НА СГРАДНИЯ ФОНД КАТО ЧАСТ ОТ ОБЩА МЕТОДИКА ЗА 

КАРТОГРАФИРАНЕ НА СЕИЗМИЧНИЯ РИСК 

Димитър Стефанов 1, Елена Васева 
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Ключови думи: сеизмичен риск, уязвимост на сграден фонд, повреди, 

Европейската макросеизмична скала   

РЕЗЮМЕ 

Емпиричните зависимости за  сеизмичната уязвимост на сградите се отнасят до 

оценки, основани на статистически данни за  повреди от минали земетресения. 

Статистическите резултати се представят под форма на вероятностна матрица на 

повредите  (DPM), която  изразява вероятността  дадена сграда, от съответен клас на 

уязвимост, да понесе определено ниво на повреди, като резултат от дадена сеизмична 

интензивност.   

В представения доклад се разглежда един сравнително нов подход за формиране 

на вероятностната матрица на повреди на базата на Европейската макросеизмична скала  

(EMS’98)  с използването на индекс на уязвимост VI , който   представя  

принадлежността на един тип сграда към  даден клас на уязвимост и средно ниво на 

повреди  µD , определено на база  интензивност  I и индекс на уязвимост VI  за всеки тип 

сграда.  

С помощта на тези дава параметъра се преодолява до голяма степен 

неопределеността, съществуваща в EMS’98, при дефиниране на матрицата на повредите 

за различните класове на уязвимост, с дадените неясни качествени дефиниции като 

“малко, много и най-много”.  

Разработената методология е приложена за дефиниране на матриците на повреди 

за въведените шест класа на уязвимост, в които са разпределени сградите с различните 

типове конструктивни системи.   
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EMPIRICAL APPROACH TO VULNERABILITY ASSESSMENT OF 

BUILDINGS AS PART OF A COMMON METHODOLGY FOR 

MAPPING OF SEISMIC RISK 

Dimitar Stefanov 1, Elena Vaseva
2
 

Key words: seismic risk, vulnerability of building stock, seismic damages, European 

Macro Seismic Scale (EMS’98)    

ABSTRACT 

Empirical relationships for seismic vulnerability of buildings refer to assessments based 

on historical data for past earthquake damages. The statistical results are presented in the form 

of a damage probability matrix (DPM), which expresses the probability that a building of a 

given vulnerability class will suffer a certain level of damage as a result of a given seismic 

intensity. 

The subject of the presented paper is a relatively new approach to the definition of 

damage probability matrix (DPM) based on the European Macro Seismic Scale (EMS’98) 

using  the Vulnerability Index VI  , which presents the belonging of one type of building to a 

given class of vulnerability and the mean damage grade µD , determined on the basis of 

intensity I and vulnerability index VI for each building type.  

With these two parameters it is possible to overcome the uncertainty that exists in 

EMS'98, defining the damage probability matrix for the different vulnerability classes with the 

vague qualitative definitions given as "little, many, and most". 

The developed methodology is applied to defining the damage probability  matrices for 

the introduced six classes of vulnerability in which  buildings with different types of 

construction systems are divided.  
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СЕИЗМИЧНА УЯЗВИМОСТ НА СТОМАНОБЕТОННА СМЕСЕНА 

КОНСТРУКЦИЯ  

Александър Илиев
 1, Димитър Стефанов
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Ключови думи: сеизмичен риск, стоманобетонни конструкции, нелинейни 

статични анализи 

РЕЗЮМЕ 

BENCHMARK CASH е международен проект, организиран по инициатива на 

OEDC-NEA (Международна Атомна Агенция) с тригодишна продължителност. Главната 

цел на проекта е да се оцени надеждността на средствата и методите за анализ, както и 

практическото инженерно „ноу хау“, за оценка на сеизмичния капацитет на 

стоманобетонни стени (шайби) при силни земетресения, разглеждайки условия на 

надпроектна ситуация. В тази статия авторите докладват резултатите от втората част от 

проекта, която се състои в определяне на сеизмичното реагиране на многоетажна 

стоманобетонна смесена конструкция, подложена на въздействия чрез акселерограми. 

Проведени са редица нелинейни анализи във времето за определяне на крайния граничен 

капацитет на конструкцията. Получените резултати са използвани за вероятностна 

оценка на уязвимостта и изчисляване на  криви на уязвимост (fragility curves). Тези 

криви намират приложение за определяне на сеизмичния риск и разработване на модели 

на загуба (loss model) на застроена среда. Дискретните вероятности за повреди могат да 

се използват като входни данни за определяне и остойностяване на различни загуби и 

повреди в конструкциите. 
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SEISMIC VULNERABILITY OF CONCRETE MIXED STRUCTURE  

Alexander Iliev
 1, Dimitar Stefanov
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Key words: seismic vulnerability, reinforced concrete, nonlinear static push-over 

analysis 

 

ABSTRACT 

 

CASH  is  an  international  benchmarking  program  organised  under  an  initiative  of  

the  OEDC-NEA (Nuclear  Energy  Agency).  The  main  objective  of  CASH  is  to  evaluate  

the  reliability  of  predictive analysis tools and methods as well engineering practice know 

how to assess the seismic capacity of reinforced  concrete  shear  walls  to  withstand  strong  

earthquakes  considered  for  beyond  design situation. In this paper, the authors present the 

results from the second part of the project, concluding the nonlinear seismic response of 

concrete mixed structure subjected to seismic input - accelerograms. Series of simulations are 

conducted to determine the ultimate seismic resistance of the structure. These results are 

consequently used for the probability assessment of the seismic vulnerability (fragility curves). 

These curves find an application for determining of the seismic risk and the development of 

loss models of the build area. The discrete probability of failure can be used as input for the 

determination and evaluation of various losses and structural failures. 
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НОМОГРАМИ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА СИМЕТРИЧНИ 2T 

СТОМАНОБЕТОННИ СЕЧЕНИЯ С РАЗПРЕДЕЛЕНА 

АРМИРОВКА, ПОДЛОЖЕНИ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ОГЪВАЩ 

МОМЕНТ И ОСОВА СИЛА ПО ЕВРОКОД 2  

В. Янчев
1
  

Ключови думи: номограми, деформации, напрежения  

РЕЗЮМЕ 

За решаване на поставената задача е приета правоъгълна работна диаграма на 

бетона и работна диаграма на армировъчната стомана – билинейна с хоризонтален горен 

клон. При тези работни диаграми са изведени зависимости за определяне на носещата 

способност на симетрични 2T стоманобетонни сечения, подложени на действието на 

огъващ момент и осова сила по Еврокод 2 при симетрична армировка. Армировката е 

разпределена поравно във всеки от поясите и в стеблото. За да се постигне икономично 

решение цялата вложена армировка, включително и равномерно разпределената 

армировка в стеблото, е отчетена в изразите  totEd fm   и  totEd fn   за всяка от 

разглежданите прави на деформирано състояние. На базата на тези зависимости са 

разработени номограми за оразмеряване на разглеждания тип сечения при различни 

класове бетон, стомана клас В500 и при фиксирани стойности на  hd1 , bbB f  и 

hhH f . За да се покаже работата с номограмите е разгледан конкретен пример.  
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DESIGN CHARTS FOR REINFORCED CONCRETE SYMMETRIC 2T 

CROSS-SECTIONS WITH DISTRIBUTED REINFORCEMENT 
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V. Yanchev
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Keywords: design charts, strains, stresses  

ABSTRACT 

To solve the set task  a rectangular stress-strain diagram of the concrete has assumed, 

also known in the literature as „equivalent rectangular stress block” and а bilinear stress-strain 

diagram of the reinforcement steel with a horizontal upper section. Design equations have been 

derived to serve for determination of carrying capacity of reinforced concrete symmetric 2T 

cross-sections with symmetric distributed reinforcement under bending moment and axial force 

according to Eurocode 2.  The reinforcement is distributed evenly in each of the flanges and in 

the web. To achieve economical solution entire embedded reinforcement is reported in the 

expressions  totEd fm   and  totEd fn   for each of strain state lines, including 

uniformly distributed reinforcement in the web. Design charts have been derived to serve for 

design of considered reinforced concrete cross-sections with different fixed values of 

parameters hd1 , bbB f  and hhH f . Practical example has been considered to show 

clearly the application of design charts. 
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     ГРАНИЧНО РАВНОВЕСИЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ. 

А СЛЕД ТОВА? 

Галина Соколова1, Атанас Георгиев2 

Ключови думи: стоманобетонни плочи, крайно гранично състояние, пластични 

линии, мембранно състояние 

РЕЗЮМЕ 

Пластичният анализ е популярен метод за изследване на плочите, а моделът с 

пластични линии е широко разпространен. Той е подходящ за установяване на крайното 

гранично състояние на плочите при дълготрайни изчислителни ситуации. При извънредни 

ситуации (експлозии, удари) се допускат по-големи повреди, но без колапс на 

конструкциите. При плочите такъв преход може да е въвеждането на мембранното 

действие на армировката при големи премествания. 

В доклада се разглеждат и анализират изисквания за осигуряване на прехода 

огъване-мембранен опън за някои характерни случаи на полета от плочи. 
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     YIELD LINES LIMIT STATE OF CONCRETE SLABS. AND THEN?  

Galina Sokolova1, Atanas Georgiev2 

Keywords: RC slabs, ultimate limit state, yield line, membrane effect  

ABSTRACT  

The plastic analysis is a popular method for slab survey, and the yield lines model is 

widespread. The latter is suitable to determine the ultimate limit state of slabs in persistent 

design situations. In accidental design situations (explosions, impacts) are allowed larger 

damages, but with no collapse of the structures. Such a transition, regarding the slabs, could be 

the introduction of membrane action of the reinforcement, when the deflections are large.  

In the paper are examined and analysed requirements for providing the bending – 

membrane tension transition for some specific cases of panels. 
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СЕИЗМИЧНO ОСИГУРЯВАНЕ И АНАЛИЗ  НА 

СТОМАНОБЕТОННА СТЕННА КОНСТРУКЦИЯ 

Е. Абдулахад1, Б. Александрова2 

Ключови думи: сеизмичен анализ, сеизмично осигуряване, дуктилност, усилване,  

РЕЗЮМЕ 

 Усилването представлява увеличаване на носещата способност и на коравината 

на конструктивните елементи или на цялата конструкция. Решаването, относно метода 

на усилване и подходяща технология зависи от: конкретните местни условия, типа на 

конструкцията, техническите възможности на изпълнените строително монтажни 

работи, архитектурните изисквания, необходимото ниво на сеизмична сигурност 

Възстановяването и усилването на конструкциите на сградите от или за 

земетръсни въздействия е много отговорна задача, както бе подчертано усилените 

конструкции трябва да притежават не само достатъчна носеща способност, но и да имат 

необходимата дуктилност с оглед благоприятно поведение при бъдещи земетресения. За 

целта трябва да бъде направен сеизмичен анализ и осигуряване на конструкцията, 

особено при надстрояване. 
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SEISMIC PROVISIONS AND ANALYSIS OF REINFORCED 

CONCRETE WALL STRUCTURE 
 

E. Abdulahad1, B. Aleksandrova2 

 
 

Key words:  seismic provisions, seismic analysis, ductility, strengthening 

ABSTRACT 

 

Strengthening is an increase in the bearing capacity and stiffness of the structural 

elements or the whole structure. The solution concerning the strengthening method and the 

appropriate technology depends on: specific local conditions, structure type, the technical 

potential of the completed construction works, architectural requirements and the required level 

of seismic security. 

The restoration and strengthening of the structures of buildings by or for earthquake 

impacts is a very responsible task, as it was stressed that the strengthened structuress should 

not only have sufficient bearing capacity but also have the necessary ductility to provide 

favorable behavior in future earthquakes. For this purpose, seismic and structural analysis must 

be prepaired, especially by superstructure. 
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АНАЛИЗ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТЕННА СТОМАНОБЕТОННА 

КОНСТРУКЦИЯ С И БЕЗ ОТЧИТАНЕ НА ОБЩАТА 

ДУКТИЛНОСТ НА СГРАДАТА 

Н.Богданов1, Н.Баракова2 

Ключови думи: пластифициране, сеимично изследване, стоманобетонни стени, 

огъващи моменти 

РЕЗЮМЕ 

Проведено е сеизмично изследване на девет етажна сграда със стоманобетонна 

носеща конструкция. Направени са линейно-еластични динамични модели на сградата с 

програма PSCAD на база спектрален метод с разпределение на реагирането по собствени 

форми на трептене съгласно изискванията на  БДС EN 1998-1. Изготвен е детайлен 

анализ на база получените резултати за въздействието от намаляването на коравината на 

стоманобетонните стени (шайби) в критичните зони върху преместванията, огъващите 

моменти, срязващите сили и количеството на необходимата носеща армировка. 
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 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

ТЕКСТИЛНО-АРМИРАН БЕТОН ЗА УСИЛВАНЕ НА 

СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ ГРЕДИ 

С. Бошнаков1 

Ключови думи: текстилно-армиран бетон, усилване, мостове, стоманобетон 

РЕЗЮМЕ 

Текстилно – армираният бетон е иновативен материал, който намира все по-

голямо приложение в строителната индустрия, както в производството на отделни 

строителни елементи, изпълнението на конструкции така и в усилването на 

стоманобетонни конструкции. Това дава доста възможности за прилагане на 

иновативния материал за възстановяване и усилване на конструктивни елементи.  

  В изследването са разгледани стоманобетонни греди подложени на различен 

брой цикли на натоварване, типични за мостовите конструкции.  В експеримента са 

изследвани елементите след различен брой цикли на натоварване, като е направена 

съпоставка на изследваните величини. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСИЛЕНИ ЗИДАНИ 

АРКИ ЧРЕЗ GFRP 

Е. Абдулахад1, Й. Ценкова2 

Ключови думи: зидани дъги, усилване, GFRP 

РЕЗЮМЕ 

 

 Дъгови зидани елементи са характерен конструктивен елемент за много черкви, 

манастири и други зидани конструкции на територията на Р. България. Поради различни  

причини, представители на дъговите конструкции се компрометират и са застрашени. 

Това налага да бъдат взети адекватни и навременни мерки за тяхното укрепване. 

Актуален и лесно приложим метод за усилване на тези елементи  е усилването с 

композитни материали. 

Настоящата статия представя резултатите от експериментално изследване на 

поведението на дъгов, зидан елемент, преди и след усилване с композитен материал 

(GFRP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Е. Абдулахад, доц. д-р. инж., гр.София, бул.Хр.Смирненски 1, georgosing@gmail.com  

2
 Й. Ценкова, инж. гр.София, бул.Хр.Смирненски 1, jolina_cenkova@abv.bg 

mailto:georgosing@gmail.com


 

 2 

 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

 

 

 

AN EXPERIMENTAL STUDY ON STRENGTHENING MASONRY 

ARCHES USING GFRP 

 
Е. Abdulahad1, J. Tsenkova2 

 
Key words: Arches, Masonry, strengthening, Glass fiber reinforced polymers 

 

ABSTRACT 

 
Arch structures are characteristic structural elements in churches and monasteries in Bulgaria. 

Due to various reasons, many representatives of these elements are compromised and at risk of 

destruction. This requires adequate and timely measures for their strengthening. A modern and 

easy-to-use strengthening method for these elements is the strengthening with composite 

materials. This paper presents the results from experimental research on the behavior of an 

unstrengthened and strengthened masonry arch with Glass fiber reinforced polymers (GFRP), 
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СЕИЗМИЧНА ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЗИДАНИ 

КОНСТРУКЦИИ СЪГЛАСНО ЕВРОКОД 8. 

Е. Абдулахад1, Е. Махмуд2 

Ключови думи: сеизмична сигурност, зидани конструкции, Еврокод 8. 

РЕЗЮМЕ 

Сеизмичната устойчивост на изградените зиданите конструкции съвсем не може 

да се счита за осигурена, съгласно Еврокод 8. Слабите зидарии с незначително 

сцепление между блоковете и разтвора, наличността на гредоред, липсата или 

частичното поставяне на стоманобетонни пояси, колони, обрамчени тухлени шайби и 

понижените якостни характеристики на зидарията и на разтвора, всички тези фактори 

правят сградата неустойчива и неподходяща за поемане на сеизмичните въздействия. За 

целта е необходимо оценка на сеизмичната сигурност на съществуващите зидани 

конструкции и тяхното поведение след усилване. 
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SEISMIC EVALUATION OF EXISTING MASONRY STRUCTURES IN 

ACCORDANCE WITH EUROCODE 8 

Е. Abdulahad1, Е. Mahmud2 

Key words: seismic safety, masonry structures, Eurocode 8. 

 

ABSTRACT 

The seismic stability of built masonry structures cannot be considered ensured 

according to Eurocode 8. All factors taken in consideration - weak masonry with insignificant 

adhesion between the blocks and mortar, the presence of trimmer joists, the lack of or partially 

placed reinforced concrete girdles, columns, confined brick walls and lowered strength 

characteristics of the masonry and mortar, make the building unstable and unfit to withstand 

seismic effects. Therefore it is necessary to evaluate the seismic safety of built masonry 

structures and their behavior after strengthening. 
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СЪСТАВЯНЕ НА МАКРОМОДЕЛИ НА ХОРИЗОНТАЛНИ 

ЕДРОПАНЕЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТАЖИ НА 

ЕДРОПАНЕЛНА СГРАДА 

Радослав Орлинов 1, Демир Атанасов 2 

Ключови думи: Едропанелни сгради, хоризонтални съединения, макромодели 

 

COMPILATION OF MACROMODELS OF HORIZONTAL 

CONNECTIONS FROM DIFFERENT STORIES OF LARGE PANEL 

PREFABRICATED BUILDINGS 

 
Radoslav Orlinov, Demir Atanasov 

Key words: Large panel prefabricated buildings, horizontal connections, macromodels 

РЕЗЮМЕ 

В тази статия са представени макромодели на хоризонтални едропанелни 

съединения от три различни нива на едропанелна сграда. Едропанелната сграда е от най-

използваната номенклатура Бс-69-Сф. Макромоделите са съставени с помощта на 

програмния продукт SeismoStruct, като са използвани нелинейни линк елементи. 

Макромоделите описват поведението на експериментални образци на едропанелни 

съединения.  

ABSTRACT 

In this paper are presented macromodels of horizontal connections from three different 

stories of large panel prefabricated buildings. The prefabricated building is from the most 

common fabrication type Бс-69-Сф. Macromodels of the joints are developed in SeismoStruct 

software using nonlinear link elements. Macromodels describe performance of experimental 

specimens of horizontal connections. 
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