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206. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
peKTopof на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГРАДЕЖНИ 

ЗАВАРЕНИ АРМАТУРНИ МРЕЖИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за градежни заварени арматурни мрежи, кој го 
има следниот назив и ознака: 

Градежни заварени арамтурни мрежи JUS UM 1.091 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник претставува составен дел на овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стандарди-
зација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на гра-
дежни заварени арматурни мрежи кои ќе се произведат од-

рено увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
њиќ,. 
1 

Член 4 
^Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

17 од денот на објавувањето во „Службен лист на 

1" 1 7 - 1 8 6 4 / 1 
фил 1986 година 

Г,рад 

Г/ Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

207. 
Врз основа на член 30 ст. 1 и 3 од Законот за стандар-

,зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/81), 
согласност со претседателот на Сојузниот комитет за 

ергетика и индустрија и со сојузниот секретар за народ-
а одбрана, директорот на Сојузниот завод за стандарди-

зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА БЕТОН И 

АРМИРАН БЕТОН 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член i 
Со овој правилник се пропишуваат условите и бара-

њата што мораат да бидат исполнети при проектирањето, 

изведувањето и одржувањето на конструкции и елементи 
од бетон и армиран бетон. 

Одредбите од овој правилник се применуваат и на 
специјални видови бетон и конструкции, бетон за хидро-
технички конструкции, бетон за коловозни конструкции и 
слично, ако не е пропишано поинаку. 

Член 2 
Одредбите од овој правилник не се однесуваат на 

конструкциите и елементите од бетон и армиран бетон 
што во експлоатацијата се изложени на температура пови-
сока од 1200С, на конструкциите и елементите со крути че-
лични профили, како и на конструкциите и елементите од 
лесен бетон. 

Член 3 
Сигурноста и стабилноста на елементите и конструк-

циите од бетон во целост може да се утврди и врз основа 
на теориски или експериментални докази, засновани врз 
научни достигања, ако со тоа се обезбедува сигурноста ут-
врдена со овој правилник. 

Член 4 
Проектната документација за елементите и конструк-

циите од бетон и армиран бетон мора да содржи: технич-
ки извештај, статичка пресметка, планови за изведување, 
технички услови за изведување на работите со постапка за 
оцена и контрола на квалитетот и проект за набљудување 
и одржување. 

За сложени конструкции проектната документација 
од став 1 на овој член мора да содржи проект на скелето, а 
за монтажните конструкции проект на монтажата. 

Пред приготвувањето и вградувањето на бетонот во 
елементи и конструкции од бетон и армиран бетон мора 
да се изработи проект на бетонот. 

Член 5 
Долунаведените ознаки, во смисла на овој правил-

ник, го имаат следното значење: 
1. Големи латински букви како ознаки 

М - момент ца свивање 
Т - трансферзална сила 
Н - нормална сила 
Ѕ - влијание 
Е - модул на еластичноста 
MB - марка на бетонот ' 
С - челик 
А - површина на пресекот 
О - обем на напречниот пресек 
D - пречник 
В - бетон 
Ј - момент на инерција 

2. Мали латински букви како ознаки 

а - растојание на тежиштето на затегната арматура 
од работ на пресекот 
- а' растстојание на тежи штето на притисната ар-
матура од работ на пресекот 
- а0 најмал заштитен слој на бетон до арматурата 

b - помала страна на правоаголен пресек 
d - вкупна височина на пресекот 

- дебелина на плочата 
е - ексцентрицитет 

- ознака за еластична деформација 
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еи растојание на узенгиите 
f - цврстина 

f j k карактеристична цврстина на челикот при кине-
ње 
- fbk карактеристична цврстина на бетонот при 
притисок 
- fb2 цврстина на бетонот при затегање 
- fB сметковна цврстина на бетонот 
- fk цврстина на коцка 
- ftc цврстина на цилиндар 

t- постојано оптоварување 

- статичка височина на пресекот 
i - полупречник на инерцијата , 
1 - должина 

- 1, - должина на извирањето 
р - корисно поделено оптоварување 
ѕп - проценета стандардна девијација 
v - деформација 
z - крак на внатрешните сили 
х - растојание на неутралната линија од крајниот 

притиснат раб на пресекот 
3. Грчки букви како ознаки 

а - агол 
- коефициент на термичката дилатација 

ygi - парцијални коефициенти на сигурноста 
б - издолжување при кинење 
? - дилатација 

- еа дилатација на челикот 
- Ев дилатација на бетонот 

X, - витост 
ц - коефициент на армирањето 
ЈА - механички коефициент на армирањето 
џ - нормален напон; стандардна девијација 
т - смолкнувачки напон 
V - Поасонов коефициент 
X - коефициент на стареењето 

4. Букви како индекси 
Т - ознака на влијание на торзијата; ознака за влија-

ние од температура 
а - ознака за арматура 
b - ознака за бетон 
g - ознака за постојано оптоварување 
i - извивање 

- идеален (на пр. Ab, - идеален бетонски пресек) 
к - ознака за коцка 
z - ознака за мостра испитана на затегање 
ѕ - ознака за собирање 
t - ознака за време 

- ознака за течење на бетонот 
V - о?нака за границата на течењето (развлекување-

то) на челикот при затегање 
q - ознака за границата на течењето (гмечењето) на 

челикот при притисок 
и - ознака за гранично влијание (на пример Mu, Nu) 

И. МАТЕРИЈАЛИ 

1. Агрегат (гранулат) 

Член 6 
За приготвување на бетон се улотребува агрегат кој 

ги исполнува условите за квалитетот според прописите за 
југословенските стандарди JUS В.В3.100 и JUS В.В2.010. 

Со проектот на бетонот може да се предвиди употре-
ба на агрегат кој, освен условите од став 1 на овој член, 
мора да исполнува и посебни услови. 

Природен, несепариран агрегат може да се употреби 
само за неармиран бетон најмногу до MB 15 за исполни, 
слоеви за израмнување и сл. 

Член 7 
Гранулометрискиот состав на мешаницата на агре-

гат мора да биде таков што да биде обезбедена доволна 
обработливост и збиеност на бетонот. 

Член 8 
Гранулометрискиот состав на мешаницата на агре-

гат се утврдува со испитување и зависи од пропишаните 
услови за квалитетот, од начинот и условите за транспорт 

и вградување на бетонот, како и од други фактори што 
можат да влијаат врз квалитетот на бетонот. 

Гранулометрискиот состав на мешаницата на агре-
гат утврден на начинот од став 1 на овој член не смее да се 
менува без соодветни дополнителни испитувања. 

Член 9 
По исклучок, гранулометрискиот состав на мешани-

цата на агрегат може да се одбере според прописите за ју-
гословенскиот стандард JUS U.M 1.057 и д.а се употреби за 
бетон од категорија ВЛ без претходни испитувања, со тоа 
што најкрупната фракција на агрегатот да има големина 
од 16 до 32 mm. 

Член 10 
Големината на најголемото зрно на агрегатот не 

смее да биде поголема од една четвртина од најмалата ди-
мензија на пресекот на бетонскиот елемент (кај плочи - од 
една третина од дебелината на-пЛоча+а), ниту поголема од 
1,25 од најмалото чисто хоризонтално растојание на'про-
филот на арматурата. 

2. Цемент 

Член 11 
За приготвување на бетон се употребува цемент кој 

ги исполнува условите за квалитетот утврдени со пропи-
сите за југословенските стандарди JUS В.С 1.009, JUS 
В.С1.011, JUS В.С1.013 и JUS В.С1.014. 

Во проектот на конструкција од бетон и армиран бе-
тон може да се предвиди употреба на специјален цемент 
кој, (Јсвен условите од став 1 на овој член, мора да ги ис-
полнува и условите предвидени со проектот на конструк-
цијата. 4 

Портланд цемент со додаток на природен пуцолан 
поголем од 15% може да се употреби само за изведување 
на конструкции односно делови на конструкции од бетон 
и армиран бетон што се постојано во вода или во почвата. 
Тој цемент може по исклучок да се употреби и за други 
конструкции од бетон “и армиран бетон ако со претходни 
испитувања на бетонот се докаже дека таквиов бетон ги 
исполнува условите за квалитетот пропишани со овој пра-
вилник. 

3. Вода 

Член 12 
За приготвување на бетон се употребува вода која ги 

исполнува условите утврдени со прописот за југословен-
скиот стандард JUS U.M 1.058. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
обична вода за пиење може да се употреби и без доказ за 
нејзината подобност за приготвување на бетон. 

Морска вода смее да се употреби само за приготвува-
ње на бетон за неармирани конструкции. 

Член 13 
Употребливоста на водата за приготвување на неар-

миран бетон може да се провери со напоредно испитува-
ње на времето на врзување и цврстината при притисок на 
мостри приготвени со соодветна вода и со дестилирана 
вода, при што разликите на почетокот или завршетокот 
на врзувањето не смеат да бидат поголеми од 30 min. а 
разликите на цврстината при притисок не смеат да бидат 
поголеми од 10%. 

4. Додатоци на бетон 

Член 14 
За приготвување на бетон се употребуваат додатоци 

на бетон што ги испонуваат условите за квалитетот спо-
ред прописите за југословенскиот стандард JUS U.M 1.035. 

Член 15 
Пред приготвувањето на бетон се употреба на дода 

тоци на бетон мора да се провери дали додатокот на бе 
тон одговара на проектираната бетонска мешаница спо 

, ред прописот за југословенскиот стандард JUS U.M 1.037. 
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5. Бетон 

а) Класификација на бетонот 

Член 16 
Квалитетот на бетон,от се определува со проектот на 

конструкцијата врз основа на техничките услови за изве-
дување на бетонски работи, како и условите за таа кон-
струкција и елементи, во текот на експлоатацијата. 

Со проектот на конструкција од армиран и неарми-
ран бетон во зависност од статичките, експлоатационите, 
технолошките и други услови, се определува потребната 
марка бетон (MB) и другите својства на бетонот што ја ус-
ловуваат трајноста на конструкцијата. 

Во проектната документација мора да се назначи кла-
сата на бетонот (за дадената конструкција или елемент) 
која ја опфаќа или само марката на бетонот (MB) или мар-
ката на бетонот (MB) и другите својства на бетонот про-
пишани во член 19 од овој правилник. 

Вид на бетон, според одредбите од овој правилник, е 
бетон од една класа но со друг состав. 

Член 17 
Цврстината на бетонот при притисок се испитува 

според прописите за југословенските стандарди JUS 
U.M 1.005 и JUS U.M 1.020 на коцки со раб од 20 cm што се 
чувани во вода или во најмалку 95% на релативна влаг^ 
при температура од 20 ± 30С. 

Карактеристична цврстина при притисок е онаа вред-
ност под која може да се очекува најмногу 10% од сите 
цврстини при притисок на испитаниот бетон (10%тен 
фрактил). 

Марка на бетонот MB е нормирана цврстина при 
притисок во МРа која се заснова врз карактеристичната 
цврстина при старост на бетонот од 28 дена. 

Во проектот на конструкцијата може да се определи 
карактеристична цврстина на бетонот при притисок, при 
старост што е поголема или помала од 28 дена. 

Член 18 
За конструкции и елементи од бетон се употребуваат 

марки на бетон MB 10, 15, 20, 25,,30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 
За армиран бетон не смее да се употреби марка на бе-

тон пониска од MB 15. 

Член 19 
Својствата што мора да ги има бетонот во посебни 

услови на средината се испитуваат и оценуваат според 
следните прописи за југословенските стандарди: 

- водонепропустливост - според JUS U.M 1.015 
- отпорност на абење - според JUS В.В8.015 
- отпорност на мраз - според JUS U.M 1.016 
- отпорност на мраз и соли - според JUS U.M 1.055. 

Член 20 
Цврстината на бетонот при притисок може да се ис-

пита и нЗи пробни тела со други димензии и форми кои се 
разликуваат од коцка со раб од 20 cm и таа се пресметува 
според табела 1 на цврстина на коцка со раб од 20 cm. 

Табела 1. Односи на цврстината при притисок на нормна 
коцка со раб од 20 cm и бетонски тела со други димензии и 

форми 

Форма на 
испитувано-
то 
тело 

Димензии на испи-
туваното тело (cm) 

Однос на цврсти-
ната при притисок 
на коцка со раб од 
20 cm и испитува-

ното тело 

Коцка 10 - 10 - 10 0,90 / 
15 - 15 - 15 0,95 
20 -20 -20 1,00 
30 - 30 - 30 1,08 

Валјак 10-20 1,17 
15-30 1,20 
20-40 1,26 
10 - 10 1,02 
15-15 1,05 
20-20 1,10 

Член 21 
Бетоните се распоредуваат во две категории: 
- бетоните од прва категорија (ВЛ) можат да се при-

готвуваат без претходни испитувања, со тоа што мора да 
се употреби количината на цемент пропишана со член 26 
од овој правилник. Бетоните од прва категорија (ВЛ) сме-
ат да бидат MB 10, 15, 20 и 25, и можат да се вградуваат са-
мо на градилиштето на кое се приготвуваат; 

- бетони од втора категорија (ВЛ!) се MB 30 и пови-
сока, како и бетони со посебни својства и транспортирани 
бетони од сите марки. Бетоните над MB 60 се специјални 
бетони што можат да се употребат само за посебни цели. 
Бетоните од втора категорија (В.И) се приготвуваат врз 
основа на претходни испитувања во согласност со член 28 
од овој правилник. 

Член 22 
Својствата на свеж бетон се изразуваат со неговата 

обработливост. Конзистенција на бетонот е мерата на об-
работливоста, а се разликуваат крута, слабо пластична, 
пластична и течна. Конзистенцијата на бетонот може да се 
мери со помош на: 

- Vebe апарат според стандардот JUS U.M8.054 
- стајување според стандардот JUS U.M8.050 
- распростирање според стандардот JUS U.M8.052 
- стајување со вибрирање според стандардот JUSV 

U.M8.056. 
Мерите на конзистенцијата на свежа бетонска маса се 

дадени во табела 2. 

Табела 2. Мери на конзистенцијата на свежа бетонска 
маса 

- Мери на конзистенцијата 

Опис (граници) 
на конзистен-
цијата 

VEBE 
(во степе-
^ ни) 

Стају-
вање 

(во cm) 

Распрос-
т р а н и 
(во cm) 

Мера 
на стајува-
њ е ^ со ви-

брирање 

Крута поголемо 0 повеќе од Крута 
од П 1,25 

Слабо пласти- 5 - 1 0 2 - 5 до 40 1,11 - 1,24 
чна 
Пластична 2 - 4 6 - 1 0 4 0 - 5 0 1,04 - 1,10 
Течна помало П - 18 5 0 - 6 5 до 1,03 

од 1 

б) Состав на бетонот 

Член 23 
Во проектот на бетонот количината на состојките на 

бетонската мешаница (агрегат, цемент, вода и додатоци) 
се пресметува во маси и апсолутни зафатнини, а конечни-
от состав на бетонот во килограми. 4 

Член 24 
Конзистенцијата на бетонот се Одбира така што со 

расположивите средства за вградување да е овозможено 
добро збивање на бетонот, што полесно вградување без 
појава на сегрегација и добра завршна обработка на по-
вршината. . 

Член 25 
Усвоениот состав на бетонот може да се менува само 

врз основа на статистички обработени податоци од кон-
тролните испитувања на бетонот. 

БЕТОН ВЛ 

Член 26 
Најмалата количина на цемент од класа 35 за бетони 
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од категорија B.I со сите конзистенции освен течна, со нај-
крупна фракција од 16 до 32 mm, не смее да биде помала 
од количината дадена во табела 3. 

е 
Табела 3. Најмала количина на цемент од класа 35 за бето-

ни ВЛ 

Најмала количина на це-
меит од класа 35 за бетони 

ВЛ 
(kg/m3) 

To 220 

15 ч 260 

20 300 

За цемент од класа 45 количината на цемент дадена 
во табела 3 може да се намали за 10%, а за цемент од класа 
25 дадената количина на цемент мора да се зголеми за 
10%. 

Количината на цемент во однос на количините на це-
мент наведени во табела 3 мора да се зголеми за: 

10% - при најкрупна фракција 8 до 16 mm во мешани-
ца; 

20%.- при најкрупна фракција 4 до 8 mm во мешани-
ца; 

10% - ако се вградува бетон со течна конзистенција. 

Член 21 
За состав на бетон од категорија ВЛ може да се при-

мени и постапката за определување на составот на бетон 
од категорија ВЛ1 определен во член 29 од овој правил-
ник. 

БЕТОН ВЛ1 

Член 28 
Составот на бетонот од категорија ВЛ1 се определува 

Врз основа на претходни испитувања на свеж и зацврснат 
бетон приготвен од предвидените материјали, за предви-
дените услови за градење и за намената на конструкција-
та. 

За претходни испитувања можат да се приготват ме-
шаници во лабораторија или во фабрика за бетон. Ако 
претходните испитувања се извршени во лабораторија, 
одбраниот состав на мешаницата мора во фабриката за 
бетон повторно да се испита. 

Член 29 
Критериумите за избор на составот на бетонот се ут-

врдуваат со постапки на техничка статистика, со опреде-
лување на горната и долната граница на карактеристични-
те вредности на проектираните својства на свежиот и за-
цврснатиот бетон. Притоа треба да се земе предвид расту-
рањето на резултатите од испитувањето во производство-
то. -

Ако не се располага со статистички податоци за рас-
турањето на резултатите во производството, вредностите 
на резултатите од претходните испитувања на бараните 
својства мораат во однос на проектираните својства да се 
наоѓаат во границите наведени во табела 4. 

f 
Табела 4 - Вредности на резултатите од претходните ис-
питувања во однос на проектираните својства на бетонот 

Средна цврстина при при-
тисок 

fk m^MBp r4-8,0(MPa) 

Водонепропустливост Vmjn^Vpr-|-2 

Абење Hmax^ Hpr 

Отпорност на мраз Mm i n^M p r-f50 цикл. 

Отпорност на мраз и соли MSmin ^ MSpr -f- 5 цикл. 

Отпорност на хемиски 
агресии 

ОКгпт^ОКрг 

Член 30 
Вкупната количина на цемент и на зрна на агрегат 

помали од 0,25 mm за бетон од категорија ВЛ1 не може да 
.биде помала од вредностите прикажани во табела 5. 

Табела 5. количина на цемент и зрна на агрегат помали 
од о, 24 mm 

Најголема фракција на аг-
регатот 
( mm) 

Најмала вкупна количина 
на цемент и на честички 
помали од 0,25 mm во kg-

/ т 3 бетон 

4 - 8 500 
8 - 1 6 425 

1 6 - 3 2 350 
3 2 - 6 3 30Q 

Член 31 1 
АКО бетонот е изложен на дејствување на агресивна 

средина, заради обезбедување трајност во такви средини 
при утврдувањето на составот на бетонот, како и при не-
говото вградување и негување мораат да се преземат соод-
ветни мерки. 

Член 32 
Бетоните изложени на дејствување на мраз или на 

мраз и соли мораат да се штитат со аерирање. Количина-
та на вовлечениот воздух мора да одговара на вредности-
те наведени во табела 6. 

Табела 6. Количина на вовлечен воздух 

Најголема фракција на 
, 

Содржина на пори (во %) 
агрегатот во (mm) 

3 2 - 6 3 2 - 3 
1 6 - 3 2 3 - 5 
8 - 1 6 5 - 7 
4 - 8 , 7 - 1 0 

Количината на вовлечениот воздух се испитува спо-
ред југословенскиот стандард JUS U. Ml.031. 

Член 33 
Вкупната количина на хлор и јони во армираниот бе-

тон во однос на количината на цемент не сме да биде по-
голема од 0,4 %. 

Количината на хлор јони во бетонот ссе состои од 
збирот на хлор јони во цементот, додатоците и водата. 
Испитувањето се врши според југословенските стандарди 
JUS В.С8.020; JUS U.M1.039 и JUS U.M1.058. 

Член 34 , 
Контролата на квалитетот се состои од контрола на 

производството и контрола на согласноста со условите од 
проектот на конструкцијата и проектот на бетонот. 

Член 35 
За бетон од категорија ВЛ е задолжителна контрола 

на согласноста со условите за квалитетот на местото на 
вградување и контрола на најмалата количина на цемент 
определена во табела 3. 

За бетон од категорија В.И е задолжителна контрола 
на производство на бетонот и контрола на согласноста со 
услрвите за квалитетот на местото на вградување. 

. Член 36 
Контрола на производството вршат:, производителот 

на бетон до времето на предавање на бетонот на изведува-
чот на бетонски работи и изведувачот на бетонски работи 
од времето на преземање на бетонот до завршувањето „на 
негувањето на вградениот бетон. 

Производителот мора да го контролира секој вид бе-
тон од категорија В.И произведен во фабрика за бетон чие 
производство ги задоволува условите утврдени во пррпи-
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сите за југословенските стандарди JUS U.M 1.050, JUS 
U.M1.051 и JUS U. М 1.052. 

Со контролата на квалитетот на бетонот, согласно со 
условите од проектот на конструкцијата, се проверува да-
ли за определена партија бетон се постигнати со проектот 
пропишаните марка на бетонот и другите барани својства. 
Потоа се одлучува дали таа партија бетон се прима или се 
одбива според претходно усвоениот критериум за презе-
мање. 

Член 37 
Партија бетон е количина од иста класа и вид бетон 

што се приготвува и вградува под еднакви услови, а се од-
несува на бетоните вградени во исти конструктивни еле-
менти или во повеќе различни конструктивни елементи на 
објектот или на количината на бетонот вграден во елемен-
тите на објектот во определен период. Големината на пар-
тијата зависи од вкупната количина на бетон од ист вид, 
од пропишаната зачестеност на земањето мостри, од усло-
вите за приготвување и вградување на бетонот и од пред-
виденото траење на бетонските работи. 

Големината на паритијата бетон и бројот на случајни 
мостри земени во таа партија се определува со проектот 
на конструкцијата односно со програмата за контрола на 
бетонот, при што една партија не смее да се однесува на 
период за производство на бетон подолг од еден месец. 

Бројот на мостри кој се однесува на една партија бе-
тон не смее да биде поголем од 30. 

б) Контрола на производството на бетон 

. Член 38 
При приемот на секоја пратка на состојки за бетон, 

производителот на бетон е должен визуелно да го прегле-
да материјалот и да је евидентира документацијата за 
приемот на материјалот. 

Член 39 
Состојките на бетонот ги испитува производителот. 
Гранулометрискиот состав на агрегатот на бетонот 

се испитува најмалку еднаш неделно според прописот за 
југословенскиот стандард JUS В.В8.029. 

Содржината на прашинести и глиновити честички на 
агрегатот на бетон се испитува најмалку еднаш неделно 
според прописот за југословенскиот стандард JUS 
В.В8.036. 

Влажноста на агрегатот на бетонот се испитува нај-
малку еднаш неделно и при секоја уочлива промена спо-
ред прописот за југословенскиот стандард JUS В.В8.035. 

Мостри за испитување на фракциите на агрегатот на 
бетонот се земаат по завршувањето на транспортните опе-
рации. 

Со програмата за испитување на фракциите на агре-
гатот може да се предвиди поголема зачестеност и поши-
рок обем на испитувањето на агрегатот на бетонот. 

Стандардната конзистентна, почетокот и крајот на 
врзувањето и постојаноста на зафатнината на цементот се 
испитуваат според прописот за југословенскиот стандард 
JUS В.С8.023. 

Мострите на цемент се испитуваат при секоја дневна 
испорака на цемент од иста класа или вид, ако цементот 
одлежал повеќе од три месеци. 

Едно испитување може да се изврши најмногу на 250 
t донесен односно употребен цемент. 

При испитувањето на цементот производителот мо-
ра да одвои посебна мостра на цемент и според прописот 
за југословенскиот стандард JUS В.С1.012 да ја чува шест 
месеци, со тоа што во проектот на конструкцијата може 
да се предвиди чување на мострата на цемент до примоп-
редавањето на објектот. 

Ако со испитувањето се утврди дека цементот не ги 
исполнува барањата за квалитетот од овој член, употреба-
та на таквиот цемент се запира и се врши целосно испиту-
вање на сите физичко-механички и хемиски својства на це-
ментот на посебна мостра. 

Додатоците на бетон се испитуваат според прописот 
за југословенскиот стандард JUS U.M 1.037 за секоја 
шаржа при дотурот на додатоците на бетон на градилиш-
тето или ако времето на одлежување на додатоците на бе-
тон на градилиштето е подолго од шест месеци. 

Резултатите од испитувањето на состојките на бето-
нот се евидентираат во документацијата за испитувањето. 

Член 40 
Конзистенцијата на свежиот бетон од секој вид бетрн 

производителот ја испитува на почетокот на производ-
ството на бетонот, во смисла на член 22 од овој правил-
ник, при изработката на бетонски тела за испитување на 
својствата на зацврснатиот бетон според прописот за југо-
словенскиот стандард JUS U.M 1.020 или најмалку еднаш 
во текот на работната смена. 

Ако е тоа определено со програмата за испитување, 
конзистенцијата на свежиот бетон може додатно да се ис-
питува на местото на вградување на бетонот. 

Ако е тоа определено со проектот на конструкцијата 
или со програмата за испитување, количината на пори во 
аерираниот свеж бетон од секој вид бетон се испитува спо-
ред прописот за југословенскиот стандард JUS U М 1.031, 
а при бетонирање во посебни услови, температурата на 
свежиот бетон се испитува според прописот за југословен-
скиот стандард JUS U. М 1.032. 

Член 41 
Во производството на бетон од категорија В.И произ-

водителот ја испитува цврстината при притисок на мос-
тра што се зема за секој вид бетон, и тоа секој ден кога бе-
тонот се произведува или на секои 50 т 3 произведен бетон 
односно на секои 75 мешаница со тоа што да се зема слу-
чај кој дава поголем број мостри. 

Ако количината на произведениот бетон во времето 
на оценувањето на цврстината при притисок е поголема 
од 2000 ш3, мостри за испитување на бетонот се земаат на 
секои 100 ш3 односно на секои 150 мешаници. 

Во партија на бетон што во времето на оценувањето 
се произведува во количина поголема од 1000 т 3 , можат 
да се извршат најмногу 30 испитувања. 

За секој вид бетон што во времето на оценувањето се 
произведува во количина помала од 1000 ш3 се вршат нај-
малку 10 испитувања. 

Резултатите од испитувањето на цврстината при при-
тисок на бетонот се оценуваат според прописот за југосло-
венскиот стандард JUS U.M 1.051. 

Член 42 
Испитувањата на водонепропустливоста, отпорноста 

на дејство на мраз, абење и отпорноста на штетни влија-
нија на средината, производителот ги врши на начинот 
определен со проектот на бетонот и според соодветните 
прописи за југословенските стандарди. 

Член 43 
Мостри на бетон за контрола на производството зе-

ма производителот на бетон во фабриката за бетон. Мос-
трата на свеж бетон од кој се изработуваат сите пробни те-
ла потребни за испитување на цврстината и на другите 
својства на бетонот се зема од иста мешаница. 

Член 44 
На местото на празнење од транспортните средства 

односно на местото на вградување на бетонот изведувачот 
на бетонски работи мора да ги евидентира податоците за 
карактеристичните својства на бетонот и времетраењето 
на транспортот. 

Конзистенцијата на дотурениот бетон која мора да и 
одговара на конзистенцијата определена со проектот тре-
ба да се контролира визуелно, да се мери и евидентира по 
иста постапка како во фабриката за бетон најмалку со ед-
но испитување во една смена: 

г) Оцена на постигнатата марка на бетонот по партии 

Член 45 
Квалитетот на секој вид бетон се оценува одвоено врз 

основа на резултатите од испитувањето. 

Член 46 
Оцена на марката на бетонот (MB) се врши по пар-

тии во согласност со програмата за контрола според еден 
од наведените критириуми: 

К р и т е р и у м 1 
Овој критериум се применува ако се располага со п 

^ 15 резултати од испитувањето на цврстината на 3,6 и 
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повеќе последователно земени мостри. Партии претставу-
ваат групи од 3 последовни резултати од испитувањето 
(xi, Х2, хз): 

шз ^ M B -f- Ki 
xi ^ MB - кг, 

каде што е: 
Ki ^ кг - ЗМРа - за установено производство 
Ki е 4МРа и кг е 2МРа - за време на установувањето 

на производството 
шз - аритметичка средина од 3 последовни резултати 

од испитувањето во МРа 
xi - најмала вредност од 3 последовни резултати од 

испитувањето во МРа. 
К р и т е р и у м 2 

Овој критериум се применува на поголеми партии на 
ист вид бетон со број на резултати 10 ^ n ^ 30, кога по--
знатата стандардна девијација б од поранешните испиту-
вања е определена од поголем број резултати (најмалку по 
^ 30): 

шп ^ MB 4- 1.2 б и 
xi ^ МБ - 4 (МРа) 

К р и т е р и у м 3 
Овој критериум се применува на партии со 15 л ^ 

30 кога се смета со проценета стандардна девијација ѕп од 
л резултати: 

mn ^ MB -f 1,3 - ѕп и 
xi ^ MB - 4 (МРа) 

каде што е: 
MB - марка на бетонот 
п - број на резултати од испитувањата во една 

партија 
шп - аритметичка средина од п резултати од испи-

тувањето (МРа) 
6 - стандардна девијација определена од доволно 

голем број поранешни испитувања на ист вид 
бетон (no ^ 30). 

, Ј 
Е (шп - Хј)^ 

По 
-, проценета стандардна девијација од п резулати 

од испитувањето 

квалитетот на производството според прописот за Југо-
словенскиот стандард JUS U. М 1.051, резултатите од ис-
питувањето на бетонот во погонот можат да се користат и 
за доказ на согласноста со условите за квалитетот на бето-
нот на местото на вградување ако е тоа предвидено со 
проектот на бетонот. 

в) за бетон од категорија ВЛ што се произведува во 
погон за производство само на таа категорија бетон, мора 
да се земе двојно поголем број на мостри од наведениот 
во точка а) од овој член. 

Член 49 
Посебните својства на бетонот се испитуваат и се 

оценуваат ако е тоа за соодветната конструкција опреде-
лено со проектот на конструкцијата или со програмата за 
контрола. 

Цврстината при притисок на бетонот се утврдува врз 
основа на резултатите од испитувањето а според одредба-
та од член 17 на овој правилник. 

Партијата на бетон се прифаќа ако е исполнет прет-
ходно избраниот критериум за прием од член 46 на овој 
правилник. Ако тој критериум не е задоволен мора да се 
бара дополнителен доказ за квалитетот на бетонот. 

ѓ) Промени на цврстината на бетонот при притисок 
во текот на времето 

Член 50 
Пораст на цврстината на бетонот при притисок во те-

кот на времето се утврдува со наспоредно испитување на 
мостри. 

е) Цврстина на бетонот при затегање 
Член 51 

Цврстината на бетонот при затегање се определува 
според прописите за југословенските стандарди JUS 
U.M1.010, JUS U.M1.011 и JUS U.M 1.022. 

Ако не се располага со резултати од испитувањето на 
бетонот, за средна вредност на цврстината на бетонот при 
аксијално затегање fhzm можат да се земат вредностите да-
дени во табела 7. 
Табела 7. Средни вредности на цврстината на бетонот при 

аксијално затегање 

k (mn - xi)2 fbk 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
П - 1 fbzm(MPa) 1,5 1,8 2,1 2,4 2,65 2,9 3,15 3,4 3,6 3,8 

xi. - најмала вредност на испитуваната цврстина 
(МРа) од п резултати, 

xi - вредности на секоја одделна цврстина во пар-
тијата од п резултати. 

д) Оцена на согласноста со пропишаните услови за квали-
тетот на бетонот на местото на вградување 

Член 47 
Мострите за доказ на согласноста со пропишаните 

услови за квалитетот на бетонот се земаат на местото на 
вградување според програмата за контрола, а се чуваат и 
приготвуваат според прописот за југословенскиот стан-
дард JUS U.M 1.005. 

Член 48 
Б.ројот на мостри за испитување на цврстината на бе-

тонот при притисок се определува според условите, и тоа: 
а) за бетон испорачан од фабрика за бетон кој ги задо-

волува условите утврдени со прописот за југословенскиот 
стандард JUS U.M 1.051: 

- за секој вид бетон најмалку една мостра за секој ден 
на бетонирање на објектот; 

- една мостра во просек на 150 мешаници или 100 ш3 

бетон; 
- најмалку три мостри за една партија бетон; ^ 
- една мостра од секоја испорачана количина на бе-

тон за конструктивните елементи што се значајни за си-
гурноста на конструкцијата и во кои се вградуваат само 
помали количини на бетон. 

о) за бетон приготвен исклучиво за потребите на об-
јектот односно градилиштето, а погонот има контрола на 

Вредностите во табела 7 одговараат на изразот 

f b z m s 0 , 2 5
 1 gdeje f b k i f b z m u MPa. 

Варијациите на реалните вредности на цврстината на 
бетонот при затегање можат да бидат ± 30% од вреднос-
тите дадени во табела 7. 

При определувањето на граничната состојба на поја-
вата на пукнатини, за цврстина на бетонот при аксијално 
затегање се користи вредноста 0,7 fbzn. 

За односот на цврстината на бетонот при затегање со 
свивање fbzs и цврстината на бетонот при аксијално затега-
ње f b z , се користат вредностите дадени со изразот 

fbzs 0,4 
fbz ^ / d 

каде што е: 
d - височина на напречниот пресек на елементот во 

ТП, 
^ - ознака за долната граница на важењето на изра-

зот. , 

ж) Деформации на бетонот при краткотрајни дејства 

Член 52 
Статичкиот модул на еластичноста на бетонот при 

едноаксијален притисок кога е тоа предвидено со проек-
тот на конструкцијата се определува експериметално, спо-
ред прописите за југословенскиот стандард JUS U.M 1.025. 
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Ако не се располага со резултати од испитувањето од 
став 1 на овој член за напони на притисокот бв ^ 0,4 fhk 
можат да се усвојат следните вредности на Модулот на 
еластичноста на бетонот дадени бо табела 8. 

Табела 8. Модул на еластичноста на бетонот 

fbk 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Eb(GPa) 27 28,5 30 31,5 33 34 35 36 37 38 

Вредностите на модулот на еластичноста на бетонот 
во табела 8 одговараат на староста на бетонот t е 28 дена, 
а се определени со изразот 

Eb
 ѕ 9,25 v f ^ T l O , gdeje f b k и МРа, а Eb - и QPa. 

Модулот на еластичноста на бетонот со старост по-
мала или поголема од 28 дена може да се определи корис-
тејќи го истиот израз, со претпоставени или испитани 
вредности на карактеристичната цврстина на бетонот при 
притисок fbk (t) за соодветни старости на бетонот. 

Вредностите на модулот на еластичноста на бетонот 
определени со овој член се користат и при затегање на бе-
тонот. Член 53 

Во случаите кога влијанието на напречните деформа-
ции на бетонот не може да се занемари, се усвојува вред-
носта на Поасоновиот коефициент vb - 0,2. 

Член 54 
Модулот, на смолќнувањето на бетонот се пресмету-

ва според изразот 

Eb 

2(1 + 1^) 

Член 55 
За коефициент на термичката дилатација на бетонот 

се усвојува вреднсота 

10" ѕ / о К 

3) Деформации на бетонот зависни ?д времето 
рање и течење на бетонот 

Член 56 

- соби-

Зависноста на собирањето и течењето на бетонот од 
времето и конечната вредност на собирањето и течењето 
на бетонот се определуваат експериментално, според про-
писите за југословенските стандарди JUS U. Ml. 029 и JUS 
U. Ml. 027. 

Член 57 
Ако конечните вредности на собирањето на бетонот 

ЕѕОО - es(too), за време too не се определени со испитување, 
за неармиран бетон што се одржува во влажна состојба 
најмалку првите седум дена и при температура на среди-
ната од околу 293 0К (200С)можат, за бетони приготвени со 
портланд цемент без додатоци, да се користат вредности-
те дадени во табела 9. 

Табела 9. Конечна вредност на собирање на неармираниот 
бетон 

Средна дебелина Конечни вредности на собирањето на 
на пресекот на еле- неармиран бетон 

' ментот Сѕоо (%о) 
dm(y сш) 

Релативна влажност на средината (во %) 

40% 70% 90% у води 

0,56 0,40 0,15 
20 0,48 0,34 0,12 0 

^40 0,42 0,30 0;10 

Средната дебелина на пресекот на елементот е определена 
со изразот 
н ^Ab d m " 

каде што е: 
Ab - површина на напречниот пресек на бетонскиот еле-

мент, во cm2 

О - обем на напречниот пресек на елементот во допир 
со воздухот, во cm. 

За елементите и конструкциите во затворени просто-
ри може да се смета дека се наоѓаат во средина со релатив-
на влажност од 40% (мошне сува средина). За незаштитени 
елементи и за елементи и конструкции во слободен про-
стор се смета дека се во средина со релативна влажност 
70% (средно влажна средина). За конструкции непосредно 
над водената површина, релативната влажност може да 
достигне 90% (мошне влажна средина), што за значајни 
конструкции мора да се потврди со мерење, а според усло-
вите од проектот на конструкцијата. 

Конечните вредности на собирањето на бетонот даде-
ни во табела 9 се однесуваат на бетони со слабо пластична 
и пластична конзистенција. Вредностите на собирањето 
треба да се зголемат за 15% кога конзистенцијата на 
свежата бетонска маса, определена според член 22 од овој 
правилник е течна, односно да се намалат за 15% кога кон-
зистенцијата на свежата бетонска маса е крута. 

Член 58 
За односите на собирањата на бетонот во време t по 

престанувањето на негувањето на бетонот (најмалку први-
те седум дена) еѕ (t), и конечните вредности на собирањето 
еѕ (too), во зависност од димензиите на напречниот пресек 
на елементот и релативната влажност на средината, за 
елементи и конструкции што се наоѓаат во средина со 
приближно постојана влажност и температура, можат да 
сѕ користат вредностите дадени во табела 10. 

Табела 10. Зависност на собирање на бетон од времето 

Релатив- Средна 
на ѕла- дебелина 
жност на пресекот 

Зависност на собирањата на бетонот од времето 
еДО/е,Осо) 

на средина- на елемен- Време t по престанувањето на негувањето на бето-
та Тот ' нот (денови/години 

(во %) dm(eo cm) 

7 14 28 90 365 3 год. 

^ 1 0 0,20 0,28 0,38 0,60 0,85 0,95 
40% 20 0,10 0,15 0,23 0,40 0,68 0,88 

^40 0,05 0,07 0,10 ,0,20 0,45 0,73 

70% 
^ 1 0 

20 
џао 

0,16 
0,08 
0,03 

0,23 
0,13 
0,05 

0,30 
0,18 
0,08 

0,50 
0,30 
0,15 

0,75 
0,58 
0,35 

0,90 
0,83 
0,63 

Член 59 
Ако конечните вредности на коефициентот на течење-

то на бетонот фоо ̂  (p(too,to) за време too, не се експеримен-
тално определени, за неармиран бетон што е одржуван во 
влажна состојба најмалку првите 7 дена и при температу-
ра на средината од приближно 293 0К (20 0С) можат да се 
користат вредностите дадени во табела И. 

Табела 11. Конечни вредности на коефициентот нд течење-
то на неармиран бетон 

Старост на бетонот 
во моментот на оптова-
рувањето te (денови/ годи-

ни) 

Средна 
дебелина 

на пресекот 
на елемента 
dm (во cm) 

Конечни вредности на коефициен-
тот на течењето на неармиран бе-

тон (ров 

Релативна влажност на средината 
(во %) 

40% 70% 90% во во-
да 

40% 70% 90% во во-
да 

^ 1 0 4,3 3,1 1,7 
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1 2 3 4 5 6 

7 2 0 4 ,1 2 ^ 1,6 1,4 
^ 4 0 3 , 8 2 ,7 1,6 е 

^ 1 0 4 , 0 2 , 9 1,6 
14 2 0 3 , 8 2 ,7 1 ,5 1,3 

^ 4 0 3 , 6 2 , 5 1,5 

^ 1 0 3 , 7 2 , 6 1,6 
2 8 20 3 , 6 2 , 6 1,5 1,3 

^ 4 0 3 , 4 2 ,5 ' 1 ,4 

^ 1 0 2 , 7 2 , 0 1,3 
9 0 2 0 2 3 2 ,1 1,3 

^ 4 0 2 , 9 2,1 и , 

^ 1 0 1,7 1,3 1 ,0 
, 3 6 5 2 0 1,8 1 ,4 1,1 1 ,0 

^ 4 0 2 , 0 1,5 1,1 

^ 1 0 0 , 9 0 , 8 0 , 7 
3 години 2 0 1,1 0 , 9 0 , 8 0 , 8 

^ 4 0 1,2 1 ,0 0 , 8 

За коефициенти за течењето на бетонот можат да се 
земат истите вредности при притисок и при затегање. 

Одредбите од член 57 на овој правилник што се одне-
суваат на собирањето на бетонот се применуваат и на те-
чењето ка бетонот. 

Член 60 
Ако зависноста на коефициентот fta течењето на бето-

нот ф (t,to) од прометот односно од староста на бетонот од 
моментот на оптоварувањето ( t - to) , не е експериментално 
определена за средни дебелини на пресекот на елементите 
и релативна влажност на средината, за елементи и кон-
струкции што се наоѓаат во средина со прибложно посто-
јана влажност и температура, се користат вредностите да-
дени во табела 12. 

Табела 12. Зависност на коефициентот на течењето на бе-
тонот (p(t,to) од времето t и од староста на бетонот во мо-
ментот на оптоварувањето to. 

на течењето и собирањето на бетонот во елементите и 
конструкциите може да се користи алгебарска врска на на-
понот и дилатациите во бетонот во форма: 

( Ob W - ( t o ) 1 1 1 X ( t , t o ) ? ( t , t 0 ) ] e s ( t , t 0 ) 

каде што е: 
eb(t,to) - вкупна дилатација на бетонот во моментот 

на време t поради дејство на напонот од моментот to и 
влијанието на деформации независни од напонот (собира-
ње на бетонот) во временски интервал ( t - to ) ; 

5B ( to) , 6 b ( t ) - напони во бетонот во моментот на опто-
варување to и во моментот на време t; 

(p(t,to) - коефициент на течење на бетонот; 
Ss(t,to) - собирање на бетонот во интервал на време (t-

-to); 
Eb(to) - модул на еластичноста на бетонот во момен-

тот на оптоварување to; 
X (t,to) - коефициент на стареењето. 
За вообичаени старости на бетонот при оптоварува-

ње и истории-на експлоатационите оптоварувања на ар-
мирано-бетонски конструкции, за конечна вредност на ко-
ефициентот на стареењето може да се земе: 

Хоо - X (too,to) - 0 , 7 5 д о 0 , 8 5 . 

III. ЧЕЛИК ЗА АРМИРАЊЕ 

Член 63 
За армирање на конструкции и елементи од бетон се 

користат жици ( 0 ^ 1 2 mm) или прачки (0 ^ 12 mm), од 
мазен челик (GA), високовредни природно тврди ребрести 
челици (RA), ладно влечена мазна и сребрена жица -
мрежеста арматура (MAG и MAR) и Bi арматура (BiA). 

Покрај челикот од став 1 на овој член, можат да се ко-
ристат и други форми и видови челик ако претходно со ис-
питување се докаже дека ги исполнуваат условите предви-
дени со овој правилник и дека со нивната употреба се 
обезбедува сигурност и трајност на конструкцијата и на 
елементите од бетон. 

Односи ha коефициентот на течењето на бетонот 
. во моментот на време t и коначната вредност на 

Старост на бетонот во коефициентот на течењето 
моментот на оптоварува- ф (t,t0)/(p (too,to) 

њето to (денови) -—- - . '“ 
Траење на оптоварувањето (t-to) (денови/години) 

7 14 2 8 9 0 3 6 5 3 год. 

7 0 , 2 5 0 , 3 0 0 , 3 8 0 , 5 3 0 , 7 3 0 , 8 5 
2 8 до 9 0 0 , 1 5 0 , 2 3 0 , 3 0 0 , 4 8 0 , 6 8 0 , 8 3 

3 6 5 0 , 1 0 0 , 1 8 0 , 2 5 0 , 4 3 0 , 6 5 0 , 8 0 

Член 61 
За определување на дилатациите на течењето на бе-

тонот во елементите и конструкциите при напони што им 
одговараат на експлоатационите оптоварувања односно 
за-бђ^0,4 bk,ce користат основните претпоставки на лине-
арната теорија за течење на бетонот: 

а) дилатациите на течењето на бетонот eb cp(t,to)Bo мо-
ментот на време t, при дејство на константен напон од мо-
ментот to, линеарно се зависни од напонот 

^b(to) 

б) дилатациите на течењето на бетонот поради при-
раст на напонот во различни моменти на време можат да 
се собираат. 

Член 62 
Наместо интегрална форма на врската на напонот и 

дилатациите во бетонот, за пресметување на влијанието 

Член 64 
Мазна арматура GA од мек бетонски челик со квали-

тет 2 4 0 / 3 6 0 се изработува во форма на жица и прачки. 
Жиците и ирачките од мек бетонски челик имаат 

кружен напречен пресек, а се користат во номинални пре-
чници од 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 и 36 mm. 
Површината на номиналниот пречник може да биде пома-
ла до 5% од номиналната површина на напречниот пресек. 

Мазен бетонски челик се испорачува во прави прачки, 
во прачки свиени во котелци и во тркала. 

Мазна арматура GA од мек бетонски челик со квали-
тет 2 2 0 / 3 4 0 се изработува во форма на жица, а се користи 
во номинални пречници од 5, 6, 8, 10 и 12 mm. 

Член 65 
Ребреста арматура (RA) од високовреден природно 

тврд челик со квалитет 4 0 0 / 5 0 0 се изработува во форма на 
жица и прачки. 

Жиците и ирачките на ребрестата арматура имаат 
надолжни и напречни ребра, кои меѓусебно склопуваат 
различни агли. 

Формата, големината и меѓусебната положба на реб-
рата мораат да бидат такви да обезбедат потребна луцид-
ност на челикот и атхезија на ирачките и бетонот во сте-
пен кој одговара на цврстината на челикот. 

Жиците и ирачките на ребрестата арматура RA -
4 0 0 / 5 0 0 - 1 имаат напречни ребра со непроменлив напречен 
пресек, а се користат во пречници 6, 8, 10, 12 и 14 mm (сл. 
1а). 

Жиците и прачките на ребрестата арматура RA 
- 4 0 0 / 5 0 0 - 2 имаат напречни ребра со променлив напречен 
пресек во форма на срп, а се користат во пречници од 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 19, 2 2 , 2 5 , 2 8 , 3 2 , 3 6 и 4 0 mm (сл. 16). 
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а) 

п л и т 

k J i V t J U 
Слика 1 

Површината на пресекот на жицата и прачката на 
ребрестата арматура може да биде по.мала до 4% од по-
вршината на пресекот на номиналниот пречник. 

Член бб 
Заварени арматурни мрежи од ладно влечена жица се 

изработуваат од мазен челик (MAG 500/560) и оребрен че-
лик (MAR 500/560). 

Заварените арматурни мрежи се состојат од прави, 
.меѓусебно вертикални заварени жици. Ознаката на 
мрежата, пречииците и растојанието на жиците, толеран-
цијата и друго се утврдени со југословенскиот стандард 
JUSU.Ml.09l. , F 

Член 67 1 

Bi-арматура BiA 680/800 е специјално обликувана ар-
матура од ладновлечена жица, се состои од две надолжни 
жици меѓусебно споени со пречки, чии оски се во иста рам-
нина, а се означува со буквите BiA и со број кој го означу-
ва пречникот на надолжните жици изразен во десетти де-
лови од милиметар. 

Надолжните жици се од мазна, округла ладковлечена 
жица со квалитет на челикот 680/800, а пречките од челик 
со квалитет 240/360. 

О 

^ IN I Ј 

Слика .2 

Типовите на челик што се користат за Bi арматура се 
дадени во табела 13. Отстапувањата на мерите, контрола-
та на квалитетот и испораката се утврдени со југословен-
скиот стандард JUS U. М 1.092. 

Табела 13 - Мери на Bi челик за арматура BiA 680/800 

Надолжни жици Пречки 

Внатреш- Расто- ЦЈи. 
но расто- Пречник Површи- ј?Ј1^ " с о ' рочи-

јание ( 0 ) на (А) H
R

a ^ на 
(е) к

(
и^е W (Ѕ) 

ТИП BiA mm cm^ mm mm mm 

BiA 31 
BiA 36 

20 
20 

3,1 
3,6 

0,15 
0,20 

95 3,0 2,5 
95 3,5 2,5 

ТИП BiA mm mm cm2 mm mm mm 

BiA 40 20 4,0 0,25 95 4,0 3,0 
BiA 56 20 5,6 0,50 95 5,5 3,5 
BiA 69 20 6,9 0,75 95 7,0 3,5 
BiA 80 20 8,0 1,00 95 8,0 4,0 
BiA 89 20 8,9 1,25 95 9,0 4,5 
BiA 98 20 9,8 1,50 95 10,0 5,0 
BiA 113 23 11,3 2,00 95 12,0 6,0 

Член 68 
Механичките карактеристики на челикот за армату-

ра, дефинирани како карактеристични вредности со фрак-
тил од 5%, се дадени во табела 14. 

Челикот што се користи за изработка на арматура 
мора да ги исполнува сите пропишани услови дадени во 
табела 14. 

Член 69 
Прилепувањето на бетонот и челикот се определува 

на гредички изложени на свивање на начинот утврден со 
прописот за југословенскиот стандард JUS U.M 1.090. 

Член 70 
Жиците или ирачките што се наставуваат со завару-

вање не смеат на местото на варот да имаат полоши меха-
нички својства од својствата пропишани за соодветниот 
вид челик. Прикладноста на заварувањето е утврдено со 
југословенскиот стандард JUS С.К6.020. 

Член 71 
Карактеристичната цврстина при затегање fdk и гра-

ницата на развлекувањето ovk на челикот за армирање се 
утврдуваат со испитување најмалку на 30 мостри со при-
мена на теоријата на математичка статистика. 

Карактеристичната вредност на резултатите од испи-
тувањето на цврстината на челикот при затегање и грани-
цата на развлекувањето на челикот, ако е исполнет усло-
вот за нормална распределба, мора да биде еднаква или 
поголема од соодветните вредности определени во табела 
14. Карактеристичните вредности на резултатите од испи-
тувањето се утврдуваат под претпоставка дека има са.мо 
5% резултати помали од карактеристичната вредност. 

Карактеристичната вредност на резултатот од испи-
тувањето на цврстината на челикот при затегање f.lk се оп-
ределува од изразот 

f u k - C , . - 1,64 - Ѕа 

Карактеристичната вредност на резултатите од испи-
тувањето на границата на развлекување^ ачк се определу-
ва од изразот 

CFsk - а ч т - 1,64- Ѕч 
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каде што е: 
f lk - карактеристична вредност на резултатите од ис-

питувањето на цврстината при затегање (табела Ј5), 
f im - аритметичка средина од п резултати од исПигу-

вањето на цврстината при затегање на мостри, 
п - број на резултатите од испитувањето во една пар-

тија (група), 

проценета стандардна девијации на 

цврстината при затегање на п резултати од испитувањето, 
fN - поединечна вредност на резултатите од испитува-

њето, 
' ovrn - аритметичка средина на п резултати од испиту-

вањето на границата на развлекување на мостри, 
Gv1 - поединечна вредност на резултатите од испиту^ 

вањето на границата на развлекувањето, 

проценета стандардна девијации ha 
границата на развлекување на 

n-резултати од испитувањето. 

Член 72 
Ако не постојат резултати од испитувањето според 

член 71 на овој правилник, пред вградувањето се врши 
контролно испитување на мазниот бетонски челик и на 
ребрестиот високовреден природен тврд челик. 

Контролното испитување на челикот за армирање 
пред вградувањето се врши со утврдување на цврстината 
при затегање f^ и границата на развлекувањето av на нај-
малку 10 случајно одбрани мостри од секоја група челик 
за количина до 100 t. За партии челик со количина поголе-
ма од 100 t за секоја количина од 10 t Над 100 t се зема уш-
те по една мостра. 

Челикот за армирање ги исполнува условите во по^ 
т е д на пропишаната цврстина при затегање и границата 
на развлекувањето ако најмалата вредност на резултатот 
од испитувањето не е помала од карактеристичните вред-
ности f,k и дадени во табелата 14. 

Кога бројот на мострите Што се испитуваат е пого-
лем од 10 а помал од 30, допуштено е на секои пет мостри 
над првите 10 мостри по еден резултат од испитувањето 
да биде понизок од соодветната карактеристична вред-
ност. 

Кога бројот на мострите е еднаков или поголем од 
30, цврстината при затегање и границата на развлекување-
то се утврдуваат според член 71 од овој правилник. 

Вредностите на другите карактеристики на челикот 
за армирање определени во табелата 14 се утврдуваат нај-
малку на шест мостри. Се смета дека челикот ги исполну-
ва условите во поглед на тие особини ако ниту една вред-
ност на резултатите од испитувањето не е понеповолна од 
вредностите пропишани со овој правилник. 

IV. ОСНОВИ НА ПРЕСМЕТКАТА 

Член 73 
Влијанијата во пресеците на армиранобетонските 

елементи и конструкции се пресметуваат по теоријата на 
конструкции. За пресметување на статичките влијанија во 
статички неопределени системи по, правило во пресметка 
се воведуваат крутости во зависност од состојбата на пук-
натините на елементот, како и процентот на армирањето 
на пресекот. Тие влијанија можат да се определуваат и во 
зависност од крутоста на неиспуканиот бетонски елемент 
без земање во пресметка на влијанието на арматурата, ос-
вен за затегнатите елементи. Ако процентите на армира-
њето се осетни, се води сметка и за влијанието на армату-
рата при определувањето на крутоста, на елементот. 

По исклучок, влијанијата во пресеците можат да се 
определат и врз основа на резултатите од испитувањата 
на конструкциите и на модели. 

Член 74 
Во пресметката на влијанието на бетонските и арми-

ранобетонските елементи се воведуваат оптоварувањата 
според прописите за оптоварувања на конструкциите. 
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Член If5 
Пресеци!е па армираиобетнски ie елементи се пре-

о д у в а а ! според I рамнини ie сос!ојби на носивост и спо-
ред ф а т е н и н е соаојби па упофебливоаа . Пресметан! 
според фанпчшне соаојби ria употребливост опфаќа 
пресмеiка според ф а т е н и т е соао јби на п у к н а т и н е и 
пресмета С!!оред фаннчнше сосiојби ма деформациите. 

Пресеци те ма армирамобеIOHCKMie е л е м е н т можа! 
да се мресмегуваа1 и според допуштените напони. Во тој 
случај е неопходна пресмета според граничните состојби 
ма пукнатините за елементине ма хидро технички кон-
струкции и контрукции во вода или во влажни и агресивни 
средини, како и пресметка според граничните состојби на 
деформациите за елементите на конструкциите за кои е 
пропишано испитување со пробно оптоварување, според 
член 278 на овој правилник. 

I. ПРЕСМЕТКА НА ПРЕСЕЛИТЕ СПОРЕД ГРАНИЧ. 
НИТЕ СОСТОЈБИ НА НОСИВОСТА 

Член 76 
Конструкциите и елементите од армиран бетрн се 

пресметуваат според граничните состојба на носивост а 
под услов за таквите елементи да се пресметаат деформа-
циите и отворите на пукнатините чии најголеми вреднос-
ти се определени со чл. 110 до 118 од овој правилник. 

и) Пресметка на граничната носивост на пресеците за вли-
јанија на мо.ментите на свивање и нормалните сили 

Член 77 
Основните претпоставки за пресмтка на прсеците 

според граничната сос?тојба на носивоста - ломот, од вли-
јанијата на граничните вредности на моментите и нормал-
ните сили, се следните: 

- распределбата на дилатациите по височината на 
пресекот е линеарна; 

- бетонот во затегната зона при лом не ги прима си-
лите на затегање; 

- распределбата на напонот во бетонот и челикот се-
усвојува според идеализирани работни дијаграм^! на напо-
нот - дилатациите (а/е) на бетонот и челикот дефинирани 
со чл. 82 до 86 од овој правилник. 

Член 78 
Силите во пресадите на линиските носачи се опреде-

луваат по правило според теоријата на еластичност. За 
статички неопределените конструкции овие влијанија за 
граничната состојба на ломот можат да се определат и 
според теоријата на еластичност со ограничена прерас-
пределба, и тоа така што влијанието - моментите на сви-
вање во најоптоварените пресеци по теоријата на еластич-
ност се намалуваат или зголемуваат за големината 

чЈен 79 
За пресмета ма пресеци!е според фанична1а сосlој-

ба ма носивост J I O M O I се земаа! следни!е нлмјамија: 
Ѕи влијанија iа од сопа вена!а 1ежииа и nociojanoio 

ошоварување; 
Ѕр влијанијаiа од променливи отоварувања: корис-

но подвижно ои сварување, статичко или динамичко, ом-
сварување со смет и onговарување со eeiep; 

Ѕд - влијанијата од друш опсварувања: промена ма 
leMnepaiypaia, собирање ма Сеiомот, помеаување и 
спуштање на погпорите во текот на време!р и др. 

Член 80 
Сигурноста при граничната состојба ма ломот е задо-

волена ако граничната носивост на пресециiе (зависна од 
!еомегријата на пресекот и механичките карак!еристики 
ма материјалот) е поголема од носпвоста или еднаква ма 
носивоста на тој пресек за гранични влијанија, каде што е 

Nu (В, р„, а,) ^ Ns 

За определување на граничната носивост на пресеци-
ге се воведуваат граничните влијанија 

ѕ„ - 2 У т - ѕ, 

каде што за постојано и променливо оптоварување гра-
ничните влијанија се определени со изразите: 

Ѕ„ - 1,6 Ѕч -f- 1,8 Ѕ, за Ес ^ 30/00 
Ѕ„ - 1,9 Ѕч 4- 2,1 Ѕр Ја Е, ^ 0 0/00 

За постојано, и променливо оптоварувње, како и за 
други оптоварувања, граничните влијанија во пресекот се 
определуваат со изразите: 

Ѕп - 1,3 Ѕч ± 1,5 Ѕп Ч- 1,3 Ѕ д за Е, ^ 3 0/00 
Sn - i;5 Sq H- 1,8 ^ 1,5 ЅА за ЕЈ ^ 0 0/00 

Ако дилатациите на челикот г.л се меѓу нула и три 
промили, коефициентот на ,сигурноста уП1 се определува со 
линеарна интерпелација. 

Ако сопствената тежина и постојаното оптоварување 
дејствуваат поволно во смисла на зголемување на гранич-
ната носивост (намалување на граничните влијанија) во 
прес.метка се воведуваат влијанијата: 

Su - Sq ± 1,8 Ѕр за еа Q 3 % 
Ѕи - 1,2 Sq 2,10 Ѕр за еа Q 0 % 

За постојано, променливо оптоварување, како и за 
други оптоварувања ако сопствената тежина и постојано-
то оптоварување дејствуваат поволно во смисла на зголе-
мување на носивоста на пресекот, при пресметката на гра-
ничните влијанија се земаат вредностите: 

Su - Sq -f 1,5 Ѕр 4- 1,3 ЅА за е, ^ 3% 
Su - 1,2 Sq 1,8 Ѕр -I- 1,5 ЅД за t: а ^ 0%о 

Ако е во прашање сложено свивање вкупните гранич-
ни влијанија Ѕи се определуваат посебно за моментите на 
свивање а посебно за нормалните сили при што се води 
сметка за можното истовремено дејствување на овие вли-
јанија. 

Член 81 
Влијанијата од сеизмички сили се пресметуваат спо-

ред прописите за изградба на објекти на високоградба по 
сеизмички подрачја, а доказ на носивоста на пресеците се 
врши само според граничната состојба на ломот. 

Пресметување на армиранобетонски засолништа на 
дејството на ударниот бран на експлозијата и доказ на но-
сивоста на пресеците се врши според југословенските про-
писи за заштитни објекти. 

Член 82 , 
За пресметка на пресеците според граничната состој-

ба на носивоста - ломот, што се напрегнати на свнвање, 
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снимање со нормална сила или само со нормална сила на а во форма на права 
пршисок се зема напонско деформациски лија! рам (Sh/i.h) 
на iipimiCHai бетон во форма на квадратна парабола, каде 
ипо е 

Сметковната цврстина при притосок fB зависи од 
марката на бетонот, а бројните вредности се дадени во та-
бела 15. 

Табела 15. Сметковни цврстини при притисок Гв за рабо-
тен дијаграм на параболи и прави 

MB 10 15 20 30 40 50 60 

fB(MPa) 7 10,5 14 20,5 25,5 30 33 

Сметањето на цврстината за марка на бетон 10 се од-
несува на неармиран бетон. 

За елементите на конструкцијата со височина на пре-
секот помала од 12 cm, сметковната цврстина се намалува 
за 10% во. однос на вредностите дадени во табела 15. 

Кај напречните пресеци каде што притиснатата зона 
на бетонот има кружна или триаголна фор.ма, кај пресеци-
те со неправилни форми, како и кај правоаголните пресе-
ци напрегнати на косо свивање со нормална сила или без 
неа, со положба на неутралната линија во напречниот пре-
сек, може при пресметката на пресекот по гранична носи-
вост - ломот наместо сметковниот дијаграм на параболи 
и прави прикажан на сл. За да се користи упростен дијаг-
рам во форма на правоаголник (слика 36) со гранична 
цврстина fB и неутрална линија 

Член 83 
За сметковен дијаграм на челикот ба/га се зема били-

неарен работен дијаграм со гранична цврстина на челикот 
еднаква на границата на развлекување^ 6v односно бо: и 
најтолеми допуштени дилатации на челикот ба ^ 10%о. 

Член 84 
За елементи напрегнати ,на чисто свивање, свивање со 

нормална сила и со центрична нормална сила граничните 
вредности на дилатациите на бетонот cb и челикот са се да-
дени за соодветни напонски состојби на пресеците за под-
рачјата 1 до 5 (слика 5), каде што е: 

Подрачје 1 - Центрично затегање и ексцентрично за-
тегање (мал ексцентрицитет); 

Подрачје 2 - чисто свивање или свивање со нормална 
сила со искористена и неискористена носивост на бетон-
скиот пресек (eb ^ 3,5%о) и искористување на дилатацијата 
на челикот до 10 промили; 

Подрачје 3 - чисто свивање или свивање со нормална 
сила со полно искористување на дилатациите на рабното 
влакно на бетонскиот пресек (eb зѕ 3,5%о) и дилатациите на 
челикот е, ^ 8а ^ 10%о каде што е с, = 6v/Ea; 

Подрачје 4 - свивање со нормална сила на притисо-
кот при искористување на дилатациите на рабното влакно 
на бетонот (с, ѕѕ 3,5%о) и дилатацијата на челикот во гра-
ници 0 ^ с, ^ сч; 

Подрачје 5 - центричен притисок или ексцентричен 
притосок (мал ексцентрицитет). За ова подрачје е ebl = 3,5 
- 0,75 cb2 каде што е 0 ^ eb2 ^ 2,0%о; 

За центричен притисок е cbi ѕѕ cb2 ^ 2,0%о. 

Слика 5 

Член 85 
Кај двојно армираните пресеци влијанието на при-

тиснатата арматура може да се земе при пресметката на 
носивоста на пресеците, ако е таа арматура поврзана со 
узенгии чие растојание не смее да биде поголемо од 20 cm 
ниту поголемо од 15 0 , каде што е 0 најмал пречник на 
надолжната притисната арматура. 
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Член 86 
Наместо npecMei козиноi лија! рам б,/г.,„ дефиниран 

со член 82, на опој правилник, слика За, при пресметаш 
на пресеци те според гранична! а состојба на носивост до-
ме!, може да се корист и лија! рамо! б,/г.,„ даден во фор-
ма на квадратна парабола 

каде што темето на параболата е определено со (ранпчна-
ia дплатацнја, r,b = 3,5%о и со сметковната цврспша на бе-
IOHOT при притисок fb (сл. 6). Сме(ковннie нврс! иии на бе-
10Н0Г fh се дадени во табела 16. 

Табела 16. Сметковни цврстпнм Гв при притисок за пре-
сметковен дијаграм на параболи од II ред 

MB 105" 15 20 30 40 50 60 

Гв(МРа) 7 10,5 14 21 28 32,5 35,5 

За елементите на конструкцијата чија височина е помала 
од 12 cm, сметковната цврстина fB се намалува за 10% од 
вредностите дадени во табела 16. 

Ако при пресметката на пресеците се корнети дијаг-
рам 6b/cb, даден во овој член, тогаш се допушта, за цен-
фпчен притисок, максималните дилатации на признати-
от бетон да изнесуваат r,bi ^ r.hi = 2,5%о. Притоа, за ек-
сцентричен притосок - мал екцентрицитет (подрачје 5 
слика 5, член 84 од овој правилник) важи ebi ^ Х5 - 0,4 

б) Пресметка на пресеците за гранични влијанија па 
гринсферзалните сили и .моментот на торзија 

Член 87 
За димензионирање на пресеците изложени на влија-

ние на трансферзала! сили како меродавна сила се корис-
ти 

каде што трансферзалната сила Ти, моментот Ми и нор-
малната сила Nu се определени како влијанија за гранич-
ни оптоварувања при истовремено дејство (член 80 на овој 
правилник), h е статичка височина на пресекот, а z е крак 
на внатрешните сили. Геометриските големини yg, yd и 
Са се геометриски големини прикажани на слика 7. 

б m ^ 

Член 88 
Номпналнпо! напон на смолкнувањет е дефшмкмн 

со и гризо! 
Tmu 
" b T 

во кој b е минимална широчина на напречниот пресек на 
делот од neyipajinaia линија до зарипната ирмиiypa, а / 
е крак на внагрешните С И Л И . 

Член 89 
Големините на сметковните цврстини при смолкну-

вањето т, што се споредуваат со номиналниот напон т„ (т)„ 
(Т) се определени во табела 17 во зависност од марката на 
бетонот. 

Табела 17 - Сметковни цврстини при смолкнувањето тг. 

Марка на 
бетонот 
(MB) 

15 20 30 40 50 60 

тг(МРа) ' 0,6 0,8 1,1 1,3 1,5 1,6 

Ако е исполнет условот тп(Т) ^ т„ 
не е потребна никаква сметковна арматура за осигурување 
на пресеците за прифаќање на влијанието од дејството на 
трансферзалните сили. 

Член 90 
Ако е Тп(Т) ^ тг, потребно е да се пресмета арматура-

та за прифаќање на влијанијата од дејството на трансфер-
з а л а ^ сили во подрачјето каде што е т„(Т) ^ тг. 

Член 91 
За пресметка на арматурата во подрачјето во кое е 

тп(Т) ^ тг се применува модел на решетка со променлив 
наклон на притиснатите бетонски дијагонали. 

Во подрачјето каде што е тг ^ тп(Т) ^ 3 т„ (слика 8а) 
потребната арматура се пресметува врз основа на редуци-
рана сметковна-Јгрансферзална сила 

Т,и - Тти - Tbu 

Силата Tbu е определена со изразот 

T b u e Ј I 3 гг - тп (Т)Ј b - z 

Во подрачјето во кое е исполнет условот 3tn ^ гп (Т) 
^ 5 т, (слика 8b) се зема сметковна трансферзална сила ТП1 
^ т в ти 

Номиналниот смолкнувачки напон не смее да биде noio-
лем од вредноста 5 тр. 

Член 92 
Потребната арматура, за прием на гранични влијани-

ја од трансферзалните сили, во вид на узенгии или косо 
свиени прачки се определува врз основа на образецот 
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Доколку во областа на потпорот дијаграмот на пано-
но! тп(Т) по карактер му одговара на случајот претставен 
на сл. 9а, хоризонталната сила на врската Н треба да се 
пресмета за целокупната должина А,. 

На делот С-Сг каде што е т, ^ тл^п(Т)^Зтг редукција 
на напонот т треба да се изврши според изразот определен 
во член 91 од ,овој правилник, додека, на делот С-С1 нама-
лување на сметковниот смолкнувачки напон од максимал-
ната вредност до вредноста тг треба да се изврши линеар-
но (слика 9а). 

Во случајот Зт,(ТКтп(ТХ5т,. редукција на смолкну-
вачкиот напон се врши според член 91 од овој правилник 
само на делот од носачот Ci - Ci (слика 9b) 

Аглите а и 0 дадени во изразот за површина на арма-
турата Аа, претставуваат агол на наклонот на арматурата 
а за прием на трансферзални сили (узенгии и косо свиени 
прачки), каде што се зема за а„,,„ - 450. Аголот на накло-
нот на притиснати бетонски дијагонали 0 (сл. 10) се изби-
ра во границите 25 0 ^0^55 0 . 

Г и ( Т . ) 

Слика 9 

Притиснати дијагонали 

Слика 10 

Член 93 
Површината на додатната надолжна затегната арма-

тура Л Аа поради дејствување на трансферзалните сили, 
која се собира со постојната надолжна арматура пресме-
тана за моментите на свивање, се пресметува преку изра-
зот: 

Член 94. 
Минималната површина на пресекот на напречната 

арматура (Али) во вид на двосечна узенгија (111 = 2) или по-
веќесечна узенгија (гг^2) што мора да се усвои на 
должината к ако е т„(Т^т г се определува со изразот: 

Максималното растојание на узенгиите во овој случај 
не смее да биде поголемо од половина од оптичката висо-
чина на пресекот односно од помалата страна на Пресекот 
односно 25 cm. 

Член 95 
Ублажувањето на влијанието на трансферзалните си-

ли Ти од член 89 на овој правилник може да се внесе во 
пресметка со распоредување на реакциите на потпорот на 
широчина к - b 4- 1,5 d, според слика 11. 

4Г 
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Член 96 4 

За димензионирање на пресециie изложени на торзи-
ја е меродавен номиналнио! смрзнувачки напон 

ти (М т ) -
мТи 

2Ађо ' ^ о 
кој Се пресметува врз основа на теоријата на танкоѕиднп 
с Јалови Со затворени профили, каде што М,и е торзионен 
момент пресметан за гранични оптоварувања, Abo е по-
вршината обрабена со средната линија на профилот од-
носно површината ограничена со надолжна торзиона ар-
матура, додека б0 е замислена деблината на ѕидот со екви-
валентен танкоѕиден пресек (сл. 12). 

Кај полните напречни пресеци бо - dm/8, додека кај 
шупливите пресеци бо^б при 5o^dm/8, при што б е дебе-
лина на ѕидот. 

Слика 12 

Член 97 
Вредноста на номиналниот смолкнувачки напон 

T,,(Mt) од член 96 на овој правилник не смее да биде пого-
лема од 5 тг. Големините тг се определени во табела 17. 

За случај да е хп^тг не е потребна никаква сметковна 
арматура за прием на моментот Mlu. 

За случај да е т ^ т „ пресметката се вр.ши со редуци-
ран еметковен торзионен момент 

MTRu е МТи - Мтни 

Големината Мц,џ се определува од изразот: 
Мтни ^ (3 т, - тп) - Abo - б0 pri т ^ т п ^ 3 т г 

Mlbu = О pri 3 тг ^ тп ^ 5 тг. 

каде што стч е граница на развлекување^ на употребена) i 
челик, а „О“ претставува обем на средната линија на за-
мислениот танкоѕиден пресек. 

Член 100 . 
Во случај на комбинирано дејствување на трансфер-

залнзта сила Т|Ш1 и торзиониот момент MjRll мора да биде 
исполнет условот да е 

тп - т„(Т Ч- М,) - тп(Т) -f тп( М, X 5 т 

Кога е , не е потребна никаква сметковна арма-
тура. При напони т , с т„^З тг сметковните вредности на 
трансферзалната сила ТПН1 и на торзиониот момент MTRll се 
добиваат со земање предвид на големините Tbu и МГВи кои 
ги намалуваат големините Ти и М1ц. За случајот 
3 г ̂  т„^ 5т, мора да се смета со вредностите Tbu ̂  MTbu - О. 

Член 101 
Надолжната додатна затегната арматура ААа за при-

ем на влијанија од трансферзалната сила пресметана спо-
ред член 93 од овој правилник се смета независно од над-
олжната арматура за влијанија од моментот на свивање. 
Вкупната надолжна арматура во случај на симултано деј-
ствување на овие влијанија се добива со суперпозиција на 
добиените вредности. 

Во случај на симултано дејствување на торзијата и 
свивањето, надолжната арматура се определува посебно 

. за влијанијата од моментот на торзијата и посебно за вли-
јанијата на моментите на свивањето водејќи сметка и за 
арматурата Д Аа определена според член 93 од овој пра-
вилник. j 

Член 102 
При комбинирано дејствување на торзијата и свива-

њето мора да се изврши контрола на главниот напон на 
притисокот во притисната зона на пресекот. Во вакви слу-
чаи главните напони на притисокот се пресметуваат од 
средниот нормален напон во критичната зона и смолкну-
вачкиот напон определен за истата зона. Вака пресметана-
та вредност на главниот напон на притисокот не смее да 
биде поголема од 0,6 MB. 

каде што е av е граница на развлекување^ на челикот, до-
дека G е агол на наклонот на притиснатите бетонски дија-
гонали што одговараат на моделот на просторна решетка 
(слика 10). 

Аголот 0 мора да биде во границите од 250 до 556. 

Член 99 
Површината на пресеците на сите надолжни прачки 

за прифаќање на торзиониот момент MTRu се определува 
од изразот: 

в) Пресметка на виш елементи според граничната 
носивост 

Член 103 
Притиснатите армиранобетонски елементи и кон-

струкции мораат да бидат проверени на извивање во за-
висност од витоста односно мора да се докаже стабилна 
рамнотежна положба на надворешните и внатрешните си-
ли кога ќе се земат предвид и деформациите на елементот 
(ефекти на теоријата од II ред). 

Член 104 
За призматичните елементи на армнранобетонски“ѓе 

конструкции, витоста X, се определува според изразот 

каде што Ib и Ah се соодветен момент на инерцијата и по-
вршина на хомогениот бетонски дел со напречен пресек 
(не земајќи ги предвид пукнатините). 
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Член 105 
Проверка на стабилноста од влијанието на избивање-

то не се врши во случај ако е 

каде што Mi и М2 се моменти на краевнте на елементо! 
пресметани по теоријата од прв ред, при што е |M2^|Mi| ; 
е - ексцентрицитет на нормалната сила пресметан по тео-
ријата од I ред за еластичен систем; 
d - соодветна височина на напречниот пресек. 

Член 106 
Во случаите што не се опфатени со претходниот член 

мора да се врши проверка на стабилноста од влијанието 
на избивањето (ефекти на теоријата од II ред), за најнепо-
волните можни комбинации на надворешни оптоварувања 
земајќи ги и влијанијата на течењето на бетонот и геомет-
риската неточност, додека ефектите од собирањето можат 
да се занемарат. 

За витост 25 С X i 75 проверка на стабилноста 
може да се врши со приближни постапки (метода на заме-
нувачки стап или заменувачка ексцентричност). Ефектите 
на течењето можат да се занемарат ако е 

За рамки со поместливи јазли наместо додатна екцен-
гричност е0 се зема додатен наклон а за кој е 

tg а е 1 /150 - за еднокатни рамки оптоварени главно 
со вертикално оптоварување 

tg а ^ 1/200 - за сите други случаи. 

Член 108 
Ефективна должина на извивањето (критична 

должина) претставува растојанието меѓу превојните точки 
на деформационата линија на притиснатиот армиранобе-
тонски елемент што се определуваат со методи на елас-
тична анализа на конструкцискиот систем. 

За повеќекатни рамки со поместливи јазли (слика 13) 
витоста може да се определи и според приближен образец 

каде што е: 
бк -релативно хоризонтално поместување на по-

сматраниот кат во однос на долниот кат поради 
дејство на хоризонталната сила која деј-
ствува на врвот на конструкцијата, сметано со 
модул на еластичност на бетонот Eb ^ 1 

Ab - збир на сите напречни пресеци на столбовите на 
посматраниот кат, додека h е теориска катна ви-
сочина. 

И,Ј - идеализиран момент на инерцијата 
еѓ - ексцентричност на нормалната сила од постојано 

опто,варување (Ng) 
е0 - екцентричност поради неточност кај изведувањето, 

определена со член 1107 од овој правилник. 
Витости Хј ^ 140 не се дозволуваат. По исклучок, 

може да се дозволи витост Xi ^ 200, но само за проверка 
на стабилноста на елементите во фазите на монтажа. Во 
тој случај мора да се изврши доказ на стабилноста не зе-
мајќи ги предвид ефектите на течењето на бетонот. 

Член 107 
Неточностите при изведувањето (отстапувања од 

вертикалата) мораат да се земаат предвид и при точната и 
при приближната пресметка. Влијанието на неточностите 
на изведувањето се воведува преку почетната ексцентрич-
ност каде што е Li/300, која не може да биде помала од 
2 cm ниту поголема од 10 cm, каде што И е системна 
должина на елементот. 

г) Локални напон на притисокот 

Член 109 
Локалните напони на притисокот при лом f0 за еле-

ментите на лежиштата прикажани на сл. 17а и 176 не сме-
ат да ги надминат вредностите пресметани според следни-
от израз 

каде што е: 
fb - сметковна цврстина на бетонот определена со 

член 82 од овој правилник; 
Abl и Abe - површини според сл. 17а и 17b дефинирани 

со член 134 од овој правилник. 
Во случај на линиско локално потпирање (сл. 17а) си-

лата на затегање при лом не може да биде помала од вред-
носта 

каде што Ng е нормална сила од постојаното, а Nq нор-
мална сила од вкупното оптоварување. 

За витости 75 с X, ^ 140 проверка на стабилноста 
мора да се изврши по теоријата на граничната состојба на 
ломот (Теорија од II ред). 

"Ефектите на течењето се земаат во пресметка во сите 
случаи што не се опфатени со став 2 од овој член, со вове-
дување на додатна ексцентричност, според изразот 
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каде што силата Ри се определува како гранично влијание 
според член 80 од овој правилник. 

2. ПРЕСМЕТКА СПОРЕД ГРАНИЧНИТЕ СОСТОЈБИ 
НА УПОТРЕБЛИВОСТА 

Член ПО 
Пресметката според граничните состојби на употреб-

ливоста опфаќа пресметка според граничните состојби на 
пукнатините и пресметка според граничните состојби на 
деформациите. 

Пресметките според граничните состојби на пукнати-' 
ните и деформациите се засноваат врз докази дека широ-
чините на пукнатините и деформациите на армиранобе-
тонските елементи во текот на експлоатацијата не се пого-
леми од граничните вредности определени во зависност 
од потребната трајност и функционалност на конструкци-
јата на објектот. 

а) Пресметка според граничните состојби на пукнат-
ите 

Член 111 
Армиранобетонските елементи се пресметуваат спо-

ред граничните состојби на пукнатините заради обезбеду-
вање потребна трајност и функционалност на конструкци-
јата на објектот во текот на експлоатацијата, посебно за-
ради обезбедување заштита на арматурата и бетонот од 
корозија, обезбедување на евентуална непропустливост на 
елементите за течности и гасови, одбегнување неповолни 
психолошки впечатоци и др. 

Пресметката според граничните состојби на пукнати-
т е се заснова врз доказот дека карактеристичните широ-
чини на пукнатините ак на армиранобетонските елементи 
во текот на експлоатацијата, земајќи ги предвид влијани-
јата на собирањето и течењето на бетонот во текот на вре-
мето, не се поголеми од граничните широчини на пукнати-
ните аи 

ak ^ аи. 

Член 112 
За карактеристична широчина на пукнатините ак се 

усвојува 70% поголема вредност од средната широчина на 
пукнатините аѕ. Средната широчина на пукнатицата аѕ се 
определув,а во зависност од средното растојание меѓу пук-
натините 1р и средната дилатација на затегнатата армату-
ра edS. 

аѕ - lj, - еаѕ 

при што се зема предвид содеЈСтвото на затегнатиот бетон 
меѓу пукнатините. 

Член 113 
Граничните широчини на пукнатините ац на армира-

нобетонските елементи се определуваат врз основа на овој 
правилник и врз основа на посебни барања од проектната 
задача или од технолошкиот, хидротехничкиот, архитек-
тонскиот и друг проект на објектот. 

Најголемите вредности на граничните широчини на 
пукнатините аи се прикажани во табела 18. 

Табела 18 Најголеми вредности на граничните широчи-
ни на пукнатините аи во mm 

Траење на влијанието 

Агресивност 
на средината 

постојано и 
долготрајно 
променлива 

постојано, долго-
трајно и кратко-

трајно променливо 

Слаба 0,2 0,4 

Средна 0,1 0,2 

Јака 0,05 0,1 

Агресивноста на средината може да биде: 
- „слаба“ - за елементите во внатрешноста на објек-

тот што не се изложени на влага, атмосферски и корозив-
ни влијанија; 

- „средна“ - за елементите штб се изложени на влага, 
атмосферски и послаби корозивни влијанија; 

- „јака“ - за елементите што се изложени на посилни 
корозивни влијанија, течни или гасовити, вклучувајќи не-
посредно влијание на морската вода и воздухот во близи-
на на морето. 

Најголемите вредности на граничните широчини на 
пукнатините аи од табела 18 се однесуваат на армиранб-
бетонските елементи со најмали заштитни слоеви на бе-
тон пропишани во член 135 од овој правилник. За армира-
нобетонските елементи со поголеми заштитни слоеви на 
бетон, најголемите вредности на граничните широчини на 
пукнатините аи сразмерно можат да се зголемат најмногу 
до 50% од вредностите прикажани во табела 18, но најмно-
гу до 0,4 mm. 

Најголемата вредност на граничните широчини на 
пукнатините аи на армиранобетонски елементи во кои се 
складираат течности и гасови изнесуваат 0,1 mm. 

Член 114 
Пресметка според граничните состојби на пукнатини-

те не е неопходна за армиранобетонските елементи со маз-
на арматура GA 240/360 или со ребреста арматура RA 
400/500, што се наоѓаат во средина со слаба или средна аг-
ресивност, доколку применетиот пречник на ирачките 0 и 
коефициентите на армирањето на затегнатата површина 
на бетонот JIz изразени во проценти, го исполнуваат усло-
вот 

1 г г аи 
при што вредноста од табела 18 аи ^0,2 mm. 

Коефициентот на армирањето на затегнатата по-
вршина на бетонот ЈЈ̂  се определува во зависност од по-
вршината на затегнатата арматура Аа и затегнатата по-
вршина на бетонот Ab/ А, 

Коефициентот кр за мазна арматура GA 240/360 изне-
сува 35, а за ребреста арматура RA 400/500 изнесува 30. 

б) Пресметка според граничните состојби на дефор-
мациите 
Член 115 

Армиранобетонските елементи се пресметуваат спо-
ред граничните состојби на деформациите заради обезбе-
дување функционалност на конструкцијата, посебно зара-
ди обезбедување компатибилност на деформациите со оп-
ремата, уредите, преградните ѕидови, исполните, облоги-
те, изолациите и слично, како и заради обезбедување по-
.требни наклони за одводнување и зради одбегнување не-
поволни психолошки и естетски впечатоци и др. 

Пресматката според граничните состојби на дефор-
мациите се заснова врз доказ дека најголемите деформа-
ции на армиранобетонските елементи во текот на експлоа-
тацијата, земајќи ги предвид влијанијата на собирањето и 
течењето на бетонот, не се поголеми од граничните дефор-
мации. 

Треба да се докаже дека најголемите уклони на еле-
ментите vnii)X во текот на експлоатацијата не се поголеми 
од граничните уклони vu 

V M . , K S ^ V U . 

Член 116 
Уклоните на армиранобетонските елементи v се оп-

ределуваат со двојна интеграција на кривината ЈС по 
должина на елементот 1 

v - / / ?С (dl)2 
г / 

водејќи сметка за граничните услови. 
Кривината на армиранобетонските елементи зависи од 
состојбата на пукнатините. 

За неиспуканиот дел на елементот, кривината К“ во 
пресек се определува од рабните дилатации во бетонот c'h, 
и е\2 за пресметковниот модел на пресекот без пукнатина 
со височина d 

I 
j f l ^ 6bi "b2 



Страна 18 - Број 11 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ГЃбнеделник, 23 февруари 1987 

За испуканиот дел на елементот, кривина!а К “ во пресек 
се определува од дилатацијата во ветоно i на при шепа ni-
oi раб c"h и од дилатацијата во затегна Јата apxiaiypa 
за пресметковниот модел на пресекот со пукнаiина со еф-
тинка височина h, земајќи го предвид содејство!о на за“т-
нат пот бетон меѓу пукнатините; кривината К1 ' се опреде-
лува во овој случај од средната дилатација на 6eionoi па 
при минатиот раб cbs по должината на елемент oi и од 
средната дилатација на затегнатата арматура г1Ч по 
должината на елементот, па е 

Вид на арматура 

J C 1 ^ 
h 

Член 117 
Граничните уклони vu на армиранобетонските еле-

м е н т се определуваат така што да биде обезбедена фун-
кционалност на конструкцијата на објектите, имајќи i и 
предвид и барањата од проектната задача, или од машин-
скиот, технолошкиот, архитектонскиот и друг проект на 
објектот. 

Во недостиг на барања од став 1 на овој член, гранич-
ните уклони vu на армиранобетонските елементи можат да 
се определат во функција на распопот 

1 
Vu “ р 

Коефициент 
на армира-

њето џ (џ%) 
GA 240/360 RA 400/500 BiA 

680/800 

MAG i 
MAR 

500/560 

1,75 805 485 285 385 
2,00 775 465 275 370 
2,25 745 445 265 360 
2,50 720 430 255 345 
2,75 420 245 ' 335 
П695 
3,00 675 405 240 325 

Вредностите на коефициентите km за заварени армз-
турни мрежи дадени во табела 20 се користат и за плочите 
што се пресметуваат како линиски елементи. 

Примената на коефициентот km од табелата 20 за 
двојно армирани правоаголни пресеци или за Т Пресеци е 
на страната на сигурноста. 

Коефициентот на влијанието на собирањето и тече-
њето на бетонот аоо, зависен од односот на површината 
на притиснатата и затегнатата арматура А'а /Аа ' з а ПРИ" 
родно влажна средина изнесува 

Аа 0 ^ = 2 - 1 , 2 ^ 0 t 8 

при што за коефициентот ku ориентационо може да се ус-
вои вредноста 300 за гредните елементи, вредноста 150 за 
конзолните елементи, а вредноста 750 за носачите на кран-
ските патеки. 

Член 118 
Пресметка според граничните состојби на деформа-

циите не е неопходна за армиранобетонските елементи со 
височина на напречниот пресек d, распон 1 и однос на ек-
стремните моменти на свивање од долготрајни и од вкуп-
ни влијанија Mg/Mq, доколку е исполнет условот 

к / - k m 
( 1 + 7 ^ О Mq 

Коефициентот КЈ зависен од статичкиот систем и оп-
товарувањето, е прикажан во табела 19. 

Табела 19 - Вредност на коефициентот ki 

i l f l i 4 9.6 
J, 

- f " 1/2 J j / 2 fr 12 

Л г т п 1 13,0 Л 1 16,8 
А Љ 13,0 

3 ^ 
16,8 

Л г т т т g 16 4 1 fc 21, f - — ш л \ 16 
%

 A
 V 

21, 

\ Н И 1 4 1 ^ 3 

Коефициентот km зависен од формата на напречниот 
пресек, видот на арматурата и коефициентот на армира-
њето џу е прикажан за еднократно армиран правоаголен 
пресек во табела 20. 

Табела 20 - Коефициент km за еднократно армиран 
правоаголен пресек 

Вид на арматура 

Коефициент 
на армира-

њето 
џ (%) 

GA 240/360 RA 400/500 BiA 
680/800 

MAG i 
MAR 

500/560 

0,50 1065 640 375 510 
0,75 990 595 350 475 
1,00 930 560 330 445 
1,25 880 530 310 425 
1,50 840 505 295 405 . 

3. ПРЕСМЕТКА НА ПРЕСЕЦИТЕ СПОРЕД ДОПУШТЕ-
НИТЕ НАПОНИ 

Член 119 
Пресметката на пресеците на армиранобетонските 

елементи според допуштените напони се заснова врз дока-
зот дека најголемите напони во бетонот и во арматурата, 
што можат да се појават во текот на градењето и во текот 
на експлоатацијата, не бидат поголеми од допуштените 
напони дадени во табела 21. 

Член 120 
Основните претпоставки за пресметка на пресеците 

на армиранобетонските елементи според допуштените на-
пони се: 

- пресеците остануваат рамни и по деформацијата; 
- бетонот и арматурата се однесуваат идеалнб елас-

тично; 
- дилатациите на бетонот и на арматурата се компа-

тибилни. 
За односот на модулот на еластичноста на арматура-

та Еа и модулот на деформацијата на бетонот Eb се зема 
константна вредност 

п - 10 
Eb 

Член121 
За пресметка на пресеците на армиранобетонските 

елементи според допуштените напони, оптоварени на 
сложено свивање со нормална сила на притисокот, се при-
менува пресметковниот модел на пресек без пукнатина 
или пресметковниот модел на пресек со пукнатина. 

Пресметковниот модел на пресек без пукнатина пре-
тставува идеализација на напонската состојба на фаза I 
активен пресек претставува целокупната површина на бе 
тонот и целокупната површина на арматурата. 

Пресметковниот модел на пресек со пукнатина пре 
тставува идеализација на напонската состојба на фаза II 
активен пресек претставува притиснатата површина на бе 
тонот и целокупната површина на арматурата. Се npet 
поставува дека целокупната затегната површина на бето 
нот, поради присуството на пукнатина, не ги прифаќа нор-
малните напони на затегање. 

Пресметковниот модел на пресек без пукнатина (на-
понска состојба I) се применува се додека рабните напони 
на затегањето abz во однос на рабните напони на притисо-
,кот ab, што истовремено се појавуваат во'пресекот, во слу-
чај на право сложено свивање, го исполнуваат условот 

бњ ^ бн/3 за МБ ^ 30 
Кг ^ бн/4 за МБ ^ 30 
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а во случај на косо сложено свивање, условот понска состојба П) се применува кога рабните напони на 
затегањето ab / не го задоволуваат условот од став 6 на 
овој член. 

0 b z ^ f f b / 3 Член 122 

Допуштените напони во армиран бетон се дадени во 
Пресметковниот модел на пресек со пукнатина (на- табела 21. . ' 

Табела 21 - Допуштени напони во армиран бетон (МРа) 

Марка на бетонот 
Видови напон Области на примена 15 20 30 40 .50 60 

Средишни на-
пони на прити 
сокот 

столбови b ^ 20 cm (1) 

с ѕ ѕидни платна d ^ 15 cm (2) 4 5 5 5 g ш П 5 , 3 

сандачести 
пресеци d ^ 12 cm 

столбови b ^ 20 cm 

ѕидни платна d “С 15 cm 

сандачести 
пресеци d ^ 12 cm 

3,3 4,5 6,5 8,5 10 11,5 

столбови b ^ 12 
cm 

Рабни напони 
на притисокот греди 6 8 12 16 18,5 .20 ,5 

право свивање 
или плочи d 12 cm 

косо чисто свива- столбови b ^ 20 
њ е . 4,5 6 9 12 14 16 

плочи d ^ 12 cm 

косо сложено свивање 7 9 13,5 18 20,5 23 

Та конструкцијска свивање или тор- 0,5 0,6 0,8 1 1,1 1,2 Та конструкцијска 
зија 0,5 0,6 0,8 1,1 1,2 

арматура свивање и торзија 0,6 0,8 1 и 1,2 1,3 истовремено 0,6 0,8 1 и 1,2 1,3 

Главни напони Th пресметковна свивање ^ли тор- 1,5 1,8 2,2 2,6 3 3,4 
на затегањето зија 1,5 1,8 2,2 2,6 3,4 

арматура свивање и торзија 1,9 2,2 2,8 3,4 3,9 4,4 истовремено 1,9 2,2 2,8 3,4 3,9 4,4 

пресметковна гус- свивање 1,5 2,5 з,з 4 4,5 5 Тс та арматура 1,5 2,5 з,з 4,5 

(1) b - помала страна на столбот 
(2) d - дебелина на платното, ѕидот, сандачестиот пресек или плочата 

За марките на бетон 25, 35, 45 и 55 допуштените напо 
ни се определуваат со линеарна интерпелација меѓу две 
соседни вредности. 

За допуштените средишни и рабни напони на прити-
сокот на префабрикувани армиранобетонски елементи, 
произведени во погони за бетонски префабрикати, се зема-
ат поголемите вредности од табела 21, независно од ди-
мензиите на пресеците. 

За вкупните влијанија, вклучувајќи ги и влијанијата 
поради промена на температурата, собирање на бетонот и 
слично, допуштените напони во армираниот бетон се зго-
лемуваат, и тоа за средишните напони на притисокот 10%, 
а за рабните напони на притисокот 15% од вредностите да-
дени во табела 21. 

Член 123 ^ 
Допуштените напони на притисокот во неармиран 

бетон се наведени во табела 22. 

Табела 22 - Допуштени напони на притисокот во неарми-
ран бетон (во МРа) 

Видови напони Марка на бетонот (MB) 

10 15 20 30 ^ 0 

Средишни на-
пони на прити- а ѕ 
сок 

1,5 2,5 3,5 6 0,2 fbk 
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Видови напони Марка на бетонот (MB) 

10 15 20 30 

Рабни напони 
на притисок av 3,5 8 0,25 fL 

Допуштените рабни напони на затеи'ље од свиван,е 
вб неармиран бетон изнесуваат 10% од вредностите на до-
пушените рабни напони на притисокот од табела 22. 

Рабните напони на затегањето на неармираните бе-
тонски елементи, рптоварени на сложено свивање, не сме-
ат да бидат поголеми од една петтина од рабните напони 
на притисокот, што истовремено се појавуваат во пресе-
коа 

Допуштените рабни напони на затегањето во неарми-
ран бетон се однесуваат само на пресеците надвор од ра-
ботните спојница 

Член 124 
Допуштените напони во арматурата се дадени во та-

бела 23. 
вкупните влијанија, вклучувајќи ги и влијанијата 

поради промена на температурата, собирање на бетонот и 
слично допуштените напони во арматурата се зголемува-
ат за 20% во однос на вредностите прикажани во табела 

23, со ограничување до 180 МРа за мазна арматура GA 
240/360, а до 280 МРа за ребреста арматура RA 400/500. 

Ако за центрично притиснати елементи за бетони MB 
^ 30 се користи мазна арматура GA 240/360 мораат да се 
пресметаат најголемите вредности на напонот во армаЈу-
ра i а поради собирање и течење на бетонот. Ако тие напо-
ни во арматурата не се пресметуваат, задолжително се ко-
р и с т арматура со граница на развлекување а в ^ 400 
МРа. 

Член 125 
За динамички оптоварени армиранобетонски елемен-

ти е допуштена само примена на мазна арматура GA 
240/360 и ребреста арматура RA 400/500-2, додека приме-
на на мазна арматура GA 220/340, ребреста арматура RA 
400/500-1, заварени арматурни мрежи од мазна или реб-
реста жица MAG 500/560 и MAR 500/560, како и Bi арма-
тура BiA 680/800 не е допуштена. 

Допуштените напони во мазната арматура GA 
240/360 на динамички оптоварени елементи за прачки со 
пречник 0 5 до 0 12 mm изнесуваат 160 МРа, а за прачки 
со пречник 0 14 до 0 36 mm изнесува 140 МРа. 

Допуштените напони aad во ребрестата арматура RA 
400/500-2 на динамички оптоварените елементи се огра-
ничени на 220 МРа и се определуваат според изразот 

a.,d ^ 140 4- 0,7 o a . m m f 2 2 0 М Р а 

Табела 23 - Допуштени напони во арматурата (во МРа) 

Вид на арматура Области на примената Допуштени напони во 
арматурата сга (во МПа) 

Мазна арматура 
GA 220/340 0 5 дб 012 за столбови греди 

и плочи 125 

столбови 

0 5 до 012 
греди 
плочи d ^ 12 cm 

160 

Мазна арматура. 
GA 240/360 

плочи d ^ 12 cm 180 Мазна арматура. 
GA 240/360 столбови 

0 14 до 036 
греди 
плочи d ^ 12 cm 

140 

плочи d ^ 12 cm 160 

столбови 
греди 220 

MB 20 до MB 30 плочи d ^ 12 cm 

Ребреста арматура 
RA 400/500 ' 

плочи d ^ 12 cm 240 Ребреста арматура 
RA 400/500 ' 

столбови 

MB ^ 30 
греди 
плочи d ^ 12 cm 

240 

плочи d ^ 12 cm 260 

греди 
плочи 

MB 20 до MB 30 d ^ l 2 c m 240 

Заварени арматурни мрежи од маз- П Л 0 Ч И d ^ 12 cm 260 
на жица MAG 500/560 

греди 
MB ^ 30 плочи d ^ 12 cm 260 

d ^ 12 cm 280 
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Вид на арматура Области на примената Допуштени напони во 
арматурата оа (во МРа) 

Зазарени арматурни мрежи од реб-
реста жица MAR 500/560 MB 20 до MB 30 

греди 
плочи \ d ^ 12 cm 250 

плочи d ^ 12 cm 270 

MB ^ 3 0 
греди 
плочи d ^ 12 cm 270 

плочи d ^ 12 cm 290 

Bi арматура MB 20 до греди 
плочи d ^ 12 cm 380 

BiA 680/800 MB 30 плочи d ^ 12 cm ; 400 

ф MB ^ 30 400 

каде ЏЈТО е: 
oad - допуштен напон во арматурата од постојано и 

променливо оптоварување. 
ffa,min - најмал напон во арматурата од постојано и 

променливо оптоварување 
^ - ознака за горната граница на важењето на изра-

зот. 
За вкупните влијанија, вклучувајќи ги и влијанијата 

поради промена на температурата, собирање на бетонот и 
слично допуштените напони во ребрестата арматура bad 
и допуштените напони во мазната арматура оа на дина-
мички оптоварените елементи можат да се зголемат до 
10% од вредностите дадени во табела 23. 

Член 126 
Елементите напрегнати на центричен притисок се 

пресметуваат на извивање, ако витоста (X,i) ги надминува 
следните вредности: 

- за армирани елементи Хј ^ 50 
- за неармирани елементи Х,ј ^ 35 

Дозволени се следните најголеми витости: -
- за армирани елементи А, - 140. 
- за неармирани елементи Хј е 70. 
Витости 140 с X, ^ 200 се допуштаат при проверката 

На стабилноста на елементите во фазите на монтажа. До-
зволената сила на носивоста на центрично притиснатиот 
елемент во армираниот бетон се определува според след-
ниот израз 

Ќаде што е: 

каде што е: 
Р - о; Ab(l 4- п|х) 

П 
Џ 

10; 

коефициент на армирањето (ц e Aa/Ab), 

а, - 1,4 о , - 0 , 4 - ( о , -

1, в должина на извивањето на елементот; 
i - полупречник на инерцијата на бетонскиот пре 

о - допуштен с р е д и ш е н нормален напон во бето-

Ј, . д о п уш?ен С с р е лишени^ м а л ен напон во бето-
нот при извивање. 

Член 127 
Дозволената сила на носивоста на ексцентрично при-

тиснат неармиран елемент се определува според следниот 
израз: 

Р - а, - А„, 

е -ексцентрицитет на нормалната сила во однос на 
тежиштето на пресекот; 

к - растојание на точката на јадрото од средиштето 
на пресекот. 

За односот е/к ^ 1,50 пресекот мора да се армира. 

Член 128 
При определувањето на влијанието во армиранобе-

тонсќиот пресек на вити елементи оптоварени со нормал-
на сила и со момент на свивање се зема предвид промена-
та на формата на оската на притиснатиот елемент. Проме-
ната на формата се утврдува по теоријата на конструкции 
(теорија од II ред), водејќи сметка и за сите долготрајни 
влијанија (постојано оптоварување, собирање, течење на 
бетонот и др.). 

Напоните во бетонот и чеЈгшкот што се добиваат од 
комбинации на најголемата нормална сила (фактичка сос-
тојба), и зголемениот ексцентрицитет не смеат да ги над-
минуваат допуштените вредности на напонот определени-
ве табели 21 и 23. 

Стабилноста на ексцентрично притиснатите елемен-
ти не се проверува ако е 

X, ^ 25 

^ ^ 3,5 za X, ^ 75 

е ^ 3,5 X, , 
2 ^ ' J j f 1 za X, ^ 75 

X, ^ 50 - 25 ^ 
Мг 

каде што Mi и Мг се моменти на краевите на елементот 
пресметани по теројата од I ред при што е | Мг | ^\ Mi| 

е - ексцентрицитет на нормалната сила пресметан 
по теоријата од I ред за еластичен систем; 

d - соодветна височина на напречниот пресек. 

Член 129 
По исклучок од одредбите на член 128 од овој пра-

вилник зголемувањето на ексцентрицитетот еи за поеднос-
тавни конструкции се пресметува според следниот израз 
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каде што е: 
е, - вкупен ексцентрицитет при извивање 

М , е е -Ј-Ј ч- ео - почетен најголем ексцентрицитет зе-
N 

N 

Ab
 1 

40000 

мен во средната третина на должината 
на извивањето на стапот зголемен за 
најмалку ео - ексцентрицитет поради 
неточност кај изведувањето. 

(МРа); 

а ѕ - дозволен средишен напон определен во табела 
21 (МРа); г 

\ - должина на избивањето: 

'g 

љ Mg 
A b

 t Wb 

каде што е: 

N 
Ab 

M 
Wb 

Ng, Mg - влијанија поради постојано оптоварување 
N, М најголеми влијанија при експлоатацијата од 

вкупни оптоварувања (сл. 14) 
AB и Wb - површина и отпорен момент на бетонскиот пре-

сек. 

г 
/ 

/ 
/ 
/ 1 

1 ^ 
ш е к ш 

Слика 14 

Член 130 
Дозволената сила на носивост на спирално армира-

ниот столб се пресметува според изразот 

Р - Ј AbsfK (1 4- Коџ 4- 2 Ксџс) 

каде што е: 
fk - (карактеристична цврстина), 
Ah, - површина на јадрото на бетонскиот пресек внат-

ре во оските на спиралите; 
цо- коефициент на армирање со надолжна армату-

ра; 
коефициент на армиање со спирална арматура 

K o ^ f b k ; 

aq - граница на гмечење на надолжната арматура. За 
пресметка се земај aq | в |сЈу | 

Столбовите со витост X, ^ 50, како и столбовите со 
ексцентрична нормална сила не можат да се пресметуваат 
како спирални столбови туку како обично армирани, спо-
ред изразите од чл. 126 и 128 на овој правилник. 

Член 131 
Главните напони на затегање на армиранобетонските 

елементи оптоварени на свиткување и торзија во близната 
на неутралната линија, на најголем дел од линиските но-
сачи, се еднакви на напоните на смолкнување, па како так-
ви се споредуваат со дозволените напони та, тћ i тс дадени 
во табела 21. 

Главните напони на затегање (02) на елементите оп-
товарени на свиткување под влијание на трансверзалната 
сила не смеат да бидат поголеми од дозволените вреднос-
ти на напоните тѕ додека главните напони на затегање од 
чиста торзија или едновремено влијание на торзијата и 
свиткувањето не смеат да бидат поголеми од дозволените 
вредности tb. 

Ако пресметаните вредности на главните напони на 
затегање се помали или еднакви со вредностите на напо-
ните та, во потполност ги прифаќа бетонот, па не е потреб-
но обезбедување со арматура. 

Ако пресметаните вредности на главните напони на 
затегање ги надминуваат вредностите на напоните та, а се 
помали или еднакви со вредностите на напоните xb, сили-
те поради главните напони на затегање се примаат со коси 
прачки и узенгии, и тоа почнувајќи од местото каде што е 
т с та до потпорот, без оглед на тоа што во областа на пот-
порот напоните можат да бидат помали од напоните та 
(сл. 15). 

Слика 15 
При пресметка на напонот на смолкнување т се зема 

предвид промената на височината на носачите. Кога глав-
ните напони на затегање ги пречекоруваат вредностите на 
дозволените напони ig тогаш осигурување со арматура се 
врши на целата должина на елементот на која владеат ед-
нозначни главни напони на затегање. На таа должина 
главните напони на затегањето во потполност се прифаќа-
ат со прогустената арматура. Главниот напон на затегање 
не смее да биде поголем од дозволената граница тс. 

Член 132 
Минималниот процент на армирањето со напречна 

арматура (узенгии) при пречекорување на та напонот мора 
да изнесува најмалку 0,2% од соодветниот бетонски пре-
сек. 

Значителните напречни ау напони, што се јавуваат во 
областа на потпорност, се земаат при пресметката на 
главните напони на затегање. 

Оптоварувањето на линискиот носач што дејствува 
на делот на светлиот отвор на носачот (на 0,75 d) не се зе-
ма при определувањето на трансверзалната сила, ако на-
поните су при пресметката на главните напони на затега-
њето не се внесуваат во пресметката. 

Ублажувањето на влијанијата на трансверзалните си-
ли од став 3 на овој член може да се внесе во пресметка со 
воведување на потпорни нормални напони при пресметка-
та на главните напони. Распростирањето на реакцијата на 
потпорите на широчина X - b 4- 1,5 d и распоредот на на-
понот ay се прикажани на слика 16. 

Член 133 
Напоните на прилепување тр на крајните слободни 

потпори на армиранобетонските елементи оптоварени на 
свиткување со влијанија на трансверзалните сили, се опре-
делуваат, зависно од редуцираната трансверзална сила TR, 
кракот на внатрешните сили и обемот на сите прачки во 
затегнатата зона што преминуваат преку слободниот пот-

Тг nop U, а според изразите: тр ^ -77. за елементите без коса 
zU 

арматура околуслободниот потпор; 
Тг 

тр - ј^ј - за елементите со коса арматура во околи-
ната на слободниот потпор 

Дозволените напони на прилепување тр се определе-
ни во табела 25. 
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Л^б+ / ,бс / 

Слика 16 

Член 134 
Дозволените локални напони на притисокот то во 

арамираниот бетон не смеат да ги надминат вредностите 
пресметани според изразот: 

т - 1 X ) ' 7 5 f b k 

A b 0 

каде што се: 
оѕ - дозволен средишен напон во бетонот определен 

. во табела 21 на овој правилник; 
Ађ. локално оптоварена површина (Abo ^ bDd0), за 

случај на линиско оптоварување (сл. 17а), а во 
случај на концентрирано оптоварување (сл. 17b) 

Abi- површина Abt - bidi геометриски слична на ло-
калната оптоварена површина со исто тежиште 
како и површината Abo (сл. 17). 

Поради локалното дејство на оптоварувањето се ја-
вуваат сили на цепење вертикално на рамнината на сила-
та, што мораат да се прифатат со арматурата. Во случај 
на линиско локално потпирање (сл. 17а) силата на затега-
ње не може да биде помала од вредноста 

: 0,3 Р (1 - ) 
oi 

А-А Abi Abo 

% -О -о 

d 
\d, “ 

b ) 

Слика 17 

V. ПРАВИЛА ЗА АРМИРАЊЕ 

1. ЗАШТИТЕН СЛОЈ ДО АРМАТУРА 

Член 135 
Најмалиот заштитен слој на бетон до арматурата, 

вклучувајќи ги и узенгиите, се определува во зависност од 
- видот на елементот односно конструкцијата, степенот на 
агресивност на средината во која се наоѓа елементот, мар-
ката на бетонот, пречникот на арматурата и начинот на 
изведување односно вградување на бетонот. 

Најмалите заштитни слоеви на бетон до арматурата 
за елементите и конструкциите во слабо агресивни среди-
ни, изведени со бетонирање на самото место, се: 

- а0 е 1,5 сш за плочи, лушпи и ѕидови и.за ребрести 
и олеснети меѓукатни конструкции; 

- а0 - 2,0 за греди, столбови и другите елементи на 
конструкцијата, што не се опфатени со првата алинеја од 
овој став. 

Најмалите заштитни слоеви на бетон до арамурата, 
од став 1 на овој член се зголемуваат за 0,5 сш за елемен-
тите и конструкциите во умерено (средно) агресивни сре-
дини а за најмалку 1,5 cm за елементите и конструкциите 
во многу агресивни средини. 

Агресивноста на средината е определана во член 113 
од овој правилникот. 

Најмалите заштитни слоеви на бетон, се коригираат, 
и тоа: 

а) Ч- 0,5 cm - површината на елементот односно на 
конструкцијата по бетонирањето не 
се или се многу тешко достапни за 
контрола; 

б) 4- 0,5 cm - за бетони од марка помала од MB 25, 
в) 4- 1,0 cm - ако површината на бетонот дополни-

телно се обработува по постапки кои 
предизвикуваат оштетување на за-
штитниот слој на бетонот; 

г) 4- 1,0 cm - за конструкции што се изведуваат со 
лизгава оплата; 

д) - 0,5 cm - за монтажни елементи и конструк-
ции, произведени во фабрички усло-
ви. 

Корекција на најмалиот заштитен слој се врши си-
мултано. 

Заштитниот слој на бетон во арматурата не смее да 
биде помал од пречникот на тој профил на арматурата. Во 
случај на групирање на арматурата во врзоп, заштитниот 
слој на бетон до арматурата не смее да биде помал од пре-
чникот на заменувачкиот профил на врзопот на арматура-
та а се зема од вистинските површини на профилите на ар-
матурата групирани во врзоп. Заменувачкиот профил на 
врзопот на арматурата е определен во член 138 од овој. 
правилник. 

Најмалите заштитни слоеви на бетон можат да бидат 
условени и со барањето на отпорноста при дејството на 
пожар или други посебни барања во случај на специјални 
конструкции или елементи и конструкции во средините на 
неуобичаен степен или карактеристики на агресивност. 

Член 136 
Ако е потребен заштита слој на бетон до арматурата, 

определен според одредбите од член 135 на овој правил-
ник поголем од 5,0 cm, заштитниот слој мора да се армира 
посебно со тенка арматурна мрежа. 

Растојанието на таа арматура во заштитниот слој од 
надворешната површина на бетонот не може да биде по-
мало од 2,0 cm. f 

Таквата арамтура на заштитен слој не се зема при до-
кажувањето на напоните односно на граничните состојби. 

2. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА АРМАТУРАТА ВО ПРЕСЕ-
ЦИТЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ 

Член 137 
Растојанието на арматурата мора да биде доволно за 

да би се обезбедиле услови за ефикасно вградување на бе-
тонот, постигање добар квалитет на заштниот слој на бе-
тонот до арматурата и ефикасно прилепување на бетонот 
и арматурата. 

Чистото хоризонтално како и чистото вертикално 
растојание помеѓу паралелните поединечни профили на 
арматурата не смее да биде помало од ?,О cm. Тоа растоја-
ние мора да биде најмалку еднакво на пречникот на арма-
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гУратк а не смее да биде помало од 6,8 од номиналната го-
лемина на најголемото зрно на агрегатот. За определува-
ње на минималното чисто растојание на соседни поеди-
нечни профили на арматурата со различни пречници е ме-
родавен профилот со поголем пречник. 

Одредбите од овој член се однесу ваат и на местата на 
наставување на арматурата. 

Чистото хоризонтално растојание на поеднечните 
профили на арматурата мора да биде такво што да овоз-
можува минување на первибраторот при бетонираното во 
сите делови на елементот каде што тоа е неопходно зара-
ди ефикасно вгрдување на бетонот. 

Член 138 I 
По ислучок, заради овозможување сместување на 

надолжната арматура во напречниот пресек на појако ар-
миран ите елементи, поединечните профили на арматура-
та можат да се групираат еден кон друг, во врзопи, без ме-
ѓусебно растојание во хоризонталната односно во верти-
калната рамина, со водење сметка за обезбедување услови 
за ефикасно вгрдување на бетонот. 

Така групираните профили на арматура во врзоп 
може да биде најмногу 4. Притоа, најмногу два пробила 
да се постават еден кон друг во иста рамнина можат без 
меѓусебно растојание, сл. 18. 

Слика 18. Допуштени начини на групирање на профилите 
на арматура во врзопи без меѓусебно растојание 
Во врзоп можат да се групираат и профили на арма-

тура со различни пречници. Во паралелни рамнини без ме-
ѓусебно растојание, можат со се постават еден кон друг 
најмногу два профила од. Ви А. 

За определување на најмалиот заштитен слој на бе-
тон до арматурата во врзопот, како и за определување на 
најмалото чисто растојание меѓу врзопите на арматура, 
меродавен е заменувачкиот профил на врзоп, под кој се 
подразбира фиктивниот профил со површина на напреч-
ниот пресек еднаква на површината на пресекот на арма-
Турата групирана во врзоп. 

Така определеното минимално чисто растојание по-
меѓу врзопите се мери од вистинските површини на про-
филите во соседните врзопи. 

Најголемиот допуштен заменувачки пречник на врзо-
rioT на арматура е 44 mm. Во елементите на масивни бе-
тонски конструкции можат да се користат и врзопи со по-
големи заменувачки пречници, со посебно докажување де-

ка се обезбедени условите за ефикасно прилепување и 
укотвување на арматурата. 

Кога тоа е неопходно, најмногу две узенгии можат да 
се постават една кон друга без меѓусебно растојание. 

3 . О Б Л И К У В А Њ Е Н А А Р М А Т У Р А Т А 

Член 139 
Надолжната арматура од поединечните профили од 

мазен, ребрест или Bi-челик, може да биде права или свие-
на. 

Арматурата се свива ако е рационално иста арматура 
при промена на влијанијата по должината на распонот на 
елементите да се користи во различни зони на пресекот, 
ако иста арматура по должината на распонот на елемен-
тите се користи за прифаќање на различни влијанија или 
ако на тој начин се постигнува поповолно укотвување на 
арматурата. 

Заварени арматурни мрежи не се свиваат. 
Надлсжната арматура од поединечни профили од ма-

зен или ребрест челик може на краиштата да има кукачки 
или може да биде права, без кукачки на краиштата. 

Арматурата од заварени мрежи и арматурата од Bi-
-челик се вградува без кукачки на краиштата, освен кога 
се користи за изработка на узенгии. 

Член 140 
Узенгиите во линиски елементи, по правило, се обли-

куваат како затворени, а само по исклучок како отворени, 
во случаите кога со некоја друга арматура е обезбедено на-
пречно обвивање на пресекот со арматура: Узенгиите, по 
правило, се затвораат на аглите на напречниот пресек. За-
творањето на узенгиите се обезбедува со кукачки на место-
то на затворањето, без преклопување. Кога узенгиите по 
целиот обем се затегнати (дејство на торзија и др.), узенги-
ите се затвораат со потребен преклоп според чл. 144 до 
147. 

Најголемите пречници на профилите на арматурата 
што се користат за изработка на узенгии во уобичаени еле-
менти и конструкции, се: 0 16 - за узенгии од мазна арма-
тура, 012 - за узенгии од ребреста арматура, 010 - за 
узенгии од заварени арматурни мрежи со еднократни 
жици, 08 за узенгии од заварени армату.рни мрежи со двок-
ратни жици и 06,9 - за узенгии од Bi-челик. 

Член'141 
Најмалите пречници на свивање на надолжката арма-

тура и узенгиите, мерени на внатрешната контура на свие-
ните профили, за различни видови бетонски челици, се да-
дени во табела 24. 

Табела 24. Најмали пречници на свивање на надолжната арматура и узенгиите за различни видови бетонски челици 

Видови на бетонски челици 

Најмали пречници на свивање 
на арматурата D (во/mm) 

GA 240/360 RA 400/500 MAG и MAR 
500/560 

BiA 680/800 

Свивање на надолжна арматура 
(освен на кукачки) 

D, '150 150 не се свива 200 

Кукачки на краиштата на 
надолжната арматура 

D2 6 0 за 0 ^ 20 
8 0 за 0 ^ 20 

100 без кукачки без кукачки 

Свивање и кукачки на краишта-
та на узенѓиите 

DJ 4 0 U , 0 U ^ 16 50 U , 0 U ^ 12 0U ^ 10" 
4 0 и , 0 и ^ 82) 

6 0 U , 0 U ^ 6,93) 

Заварени арматурни мрежи со еднократни надолжни жици. 
Заварени арматурни мрежи со двократни надолжни жици. 
Пречниците на надолжните жици од Bi-челик се изразуваат во десетти делови од милиметарот. 

Член 142 
Стандардните кукачки на краиштата на мазна на-

должна арматура се полукружни кукачки. Полукружните 
кукачки се обликуваат со свивање на арматурата за 1800, 
со прав дел на должината 4 0 но не помал од 4,0 cm на 

крајот на кукачката, во продолжение на кривината. На 
слика 19 е прикажано свивање на мазна надолжна армату-
ра и форма на стандардна полукружна кукачка. На таа 
слика се дадени и потребните додатни должини на профи-
лите Д/k за исправно обликување на кукачката. 

I i 
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Член 143 
Стандардните кукачки на краиштата на ребреста на-

должна арматура се правоаголни кукачки. Правоаголните 
кукачки се обликуваат со свивање на арматурата за 900, со 
прав дел на должината 8 0 но не помал од 8,0 cm на крајот 
на кукачката, во продолжение на кривината. На сликата 
20 е прикажано свивање на ребреста надолжна арматура и 
форма на стандардна правоаголна кукачка. На слика 20 се 
дадени и потребните додатни должини на 'профилот ДА 
за исправно обликување на кукачката. 

ОЈЅ/5 0 02=100 

Број 11 - Страна 3^3 

Член 145 
Стандардните кукачки на краиштата на узенгиите од 

ребраста арматура се обликуваат како правоаголни кукач-
ки, со свивање на арматурата за 900, со прав дел на 
должината 100 но не помал од 8,0 cm на крајот на кукач-
ката, во продолжение на кривината. На слика 22 е при-
кажана стандардна правоаголна кукачка за краиштата на 
узенгиите од ребреста арматура, потребната додатна 
должина Д1ки за исправно обликување на кукачката, затво-
рена правоаголна узенгија и потребната вкупна должина 
на арматурата lu за изработка на затворени правоаголни 
узенгии со димензии на надворешната контура аи и bu. 

1 ' soy 
С -

6 
Z.TZ 

r 

% 
V ѕ 

Слика 20 

Член 144 
Стандардните кукачки на краиштата на узенгиите од 

мазна арматура се обликуваат како коси кукачки, со свива-
ње на арматурата за 1350, со прав дел на должината 5 0 но 
не помал од (8,0-3 0 и) сантиметри на крајот на кукачката, 
во продолжение на кривината. На слика 21 е прикажана 
стандардна коса кукачка за краиштата на узенгиите од 
мазна арматура, потребните додатоци на должината на 
профилот Alku за исправно обликување на кукачката, за-
творена правоаголна узенгија и вкупно потребната 
должина на арматурата 1и за изработка на затворени узен-
гии од правоаголна форма со димензии на надворешната 
контура аи и bu. 

ви Оз Оз 

Ѕ -

L Си 

\ 

0и 

/и - ј. 

Ak,,-i8C?cm za \ aiku'UOu го 10isQuki6\ 

2au-t2bu±l6pcm-6G)u 
2aut2b(n-lO0u 

го Фи^10 
za lOssQu ^ 16 

Член 146 
Кога заварени арматури се користат за изработка на 

узенгии, на краиштата мораат да имаат правоаголни ку-
пам ки, обликувани со свивање на арматурата за 900, со пре-
чник на свивање 40 и . На правиот дел, долг не помалку од 
10 0 u на крајот на кукачката, во продолжение на кривина-
та, мора да има барем една заварена напречна жица, одда-
лечена најмалку 2,0 cm од крајот на узенгијата. Напречни-
те жици, било од внатрешната или од надворешната стра-
на на узенгиите не смеат да бидат поблиску од 4 0 и од 
почетокот односно до крајот на кривината (сл. 23). 

На сликата 23 се дадени и потребните минимални До-
датни должини на профилот Alku за исправно обликување 
на кукачката, во случаЈ за должината на правиот дел на 
крајот на кукачката да е меродавна големината 100U. 

^ZOcnn 4 0и 

а t 

.ас' 

Слика 17 

Слика 23 

Член 147 
Узенгиите од Bi-челнк мораат на краиштата да имаат 

правоаголни кукачки, обликувани со свивање на арамату-
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рата за 900, со пропишан пречник на свивање од 60 u , со 
прав дел на должината од најмалку 15 0U но не помалку од 
растојанието на пречките (95 mm) на крајот на кукачката, 
во продолжение на кривината, (сл. 24). На сликата се даде-
ни и потребните додатни должини на профилот Д1ки за ис-
правно обликување на кукачките. 

^50u^9,5cm П 

I 45.0U+ 9/5cm го Ои^Б,бтт 
1/6.50U го Фи-6,9 

Слика 24 

4. Укотвузање на арматурата 

Член 148 
Укотвување на профилите на арматурата може да се 

врши со правиот дел со кукачката, со свивање на профили-
те во клучка и со профили со заварени напречни прачки. 
Укотвување со правиот дел може да се изврши на друг на-
чин со тоа што сигурноста на укотвувањето на ирачката 
на арматурата во армиранобетонски конструкции мора да 
биде најмалку 1,8 што мора да се докаже со испитување. 

Член 149 
Должината на укотвувањето зависи од положбата на 

профилите во елементот при бетонирањето, од видот на 
челикот, од видот на челикот од марката на бетонот и од 
пречниците на профилите на арматурата. 

Допуштените напони на прилепување тр во условите 
на добра атхезија се зависни од положбата на арматурата 
при бетонирањето, а се однесуваат: 

- на арматура која при бетонирањето е наклонета за 
45-900 спрема хоризонталата; 

- на арматура која при бетонирањето е наклонета за 
помалку од 450 спрема хоризонталата или на хоризонтал-
на арматура, ако профилите на оваа арматура при бетони-
раното се наоѓаат во долната половина на напречниот 
пресек на елементот или се оддалечени најмалку за 30 cm 
од горната слободна површина на елементот. 

Дозволените вреднсоти на напоните на прилепување 
тр за услови на добра атхезија се дадени во табела 25. 

Табела 25 - Дозволени вредности на напоните на прилепу-
вање тр (во МРа) за услови на добра атхезија 

Вид на челик 
Марка на бетон (MB) 

Вид на челик 
' 15. 20 30 . -40 50 60 

Мазна арматура 
(GA) 

0,60 0,67 0,76 0,85 0,92 0,98 

Ребреста арматура 
(RA) 

1,2 1,4 1,75 2,10 2,45 2,80 

Во другите случаи на положба на арматурата во пре-
секот што не се наведени во вториот став од овој член, 
вредностите на напоните на прилепување тр од табела 25 
се намалуваат за една третина за условите на полоша ат-
хезија. 

Должината на укотвувањето на арматурата (1ѕ) на 
правиот дел без кукачките за мазна арматура (GA) и за 
ребреста арматура (RA) се определува според изразот 

- ^ qv 
4 т р ? и 

каде што е: 
0 - пречник на профилот што се укотвува; 
av - граница на развлекување ,на челикот односно 

граница а02 
уу - коефициент на сигурност ^коефициент на си-

гурност (уи е 1,80) кој се однесува на 
должината на укотвувањето 

тр - дозволен сметковен напон на прилепување оп-
ределен соред табела 25 за услови на добра ат-
хезија или намален за една третина за полоши 
услови на атхезија 

На должината на укотвување 1ѕ се зема напонот на 
прилепување tp како константна вредност за премсметка 
на должината на укотвувањето. 

Член 150 
Ефективната должина на укотвувањето, зависи од ти-

пот на укотвувањето и вистинскиот (ефективниот) напон-
во арматурата и се пресметува според изразот 

aa(ef) 
/ S (e f ) s а - / ѕ -

каде што е: 
аа 

ѕ,шш 

ефективна должина на укотвување; 
1Ѕ - должина на укотвување определена според 

член 149 став 5, од овој правилник 
Оа(еГ)- стварните напони што им одговараат на деј-

ствата во експлоатација; 
аа - дозволен напон во арматурата определен во 

таблица 23; 
(1=1- за укотвување со прави прачки без кукачки на-

прегнат на затегање или на притисок, како и 
за укотвување на притиснати прачки со кукач-
к и; 

2 a - j - за укотвување на затегнати прачки со кукачки; 
- најмала должина на укотвување lsmill изнесува 

за затегнати и притиснати прачки. 

's,min ѕ 0,5 /ѕ ^ 10ф ^ 15 cm 

Член 151 
Во зоната на укотвување на затегната и притисната 

арматура за натегнување на пресекот, мора да се обезбеди 
на,пречна арматура односно узенгија. Ако профилите што 
се укотвуваат 0 16 mm за затегнати и за притиснати прач-
ки на должина на укотвувањето 1ѕ (ef) се обезбедува на-
пречна арматура (узенгија) која може да прифати 20% од 
силата во надолжната арматура што се укотвува. 

. Член 152 
Прачките групирани во врзопи се укотвуваат на на-

чинот пропишан за укотвување на поединечни прачки, па 
за врзопи од 2, 3 или 4 профили должината на укотвување 
е 1,2; 1, 3 или 1, 4 пати поголема од должината на укотву-
вање на поединечна прачка. 

По) правило ирачките треба од врзопот при укотвува-
њето да се одврзат така што од еден врзоп да, можат во 
едно место да се укотват најмногу 2 прачки. 

Член 153 
Укотвување на затегнати мазни арматури со прави 

прачки без кукачки не се дозволува освен во случаите кога 
укотвување со кукачки не може да се изведе. 

Укотвување на профили на затегната ребреста арма-
тура се врши со правиот дел или со правиот дел со право-
аголна кукачка (900). 

Укотвување на профили на притисната арматура по 
правило се врши без кукачки. 

Кога е во прашање затегната арматура кукачките не 
треба да се поставуваат во близина на слободната по-
вршина на бетонот. 

На должината на укотвување 1ѕ(с0) за да се одбегнат 
неповолните влијанија на силата на цепен/е се врши зате-
гање на бетонот со узенгии. 
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Ако во зоната на укотвување постојат влијанија што 
ги урзмнотежуваат силите на цепење (потпирачи зони), 
или ако пречникот на надолжната арматура 0 ^ 6 mm, 
напречната арматура во зоната на укотвувањето може да 
се изостави. 

Член 154 
При укотвување со клучки, за да се одбегне цепење на 

бетонот во рамнината на укотвувањето, пречникот внатре 
во кривината на клучката мора да ги исполнува следните 
услови: 

D X M + 2 ,8^- ,-fSJsQ 
fbk 

0 

каде што е: 
ефективен напон во арматурата на почетокот 
на кривината на клучката: 

е - помала од вредноста на растојанието на рам-
нината на соседните клучки или на растојание-
то на рамнината на клучката до надворешната 
површина на бетонот. 

Слика 25 

Член 155 
Укотвените прачки од мазна арматура за прием на 

главните напони на затегање мораат да имаат на краиш-
тата кукачки и прави делови, а укотвените прачки на реб-
реста арматура не мораат да ги имаат тие кукачки. 

Должината на укотвувањето на свиена прачка која ги 
прима главните напони на затегањето се смета само на 
правиот дел. Должината на укотвувањето на тој дел изне-
сува 60% од должината на укотвувањетО определена во 
член 149 од овој правилник (сл. 26а) ако ирачката се укот-
вува во притисната зона, а 1,3 1ѕ ако ирачката се укотвува 
во затегната зона (сл. 266). 

о,шдмѕ)^ 
Г Л 

а) 
.Pis 

b ) (OSlsr 

Член 156 
Надолжната мазна и ребреста арматура за прием на 

силите на затегањето можат Да се укотвуваат во бетонска 
маса, со правиот дел, а и со свивање под агол од 450. 

Ако укотвување се врши со свивање под аголот од 
450, должините на укотвување можат да се намалат за 5 0 . 

Укотвувањето 6д став 1 на овој член се изведува за-
должително со кукачка на кројот на прачкатћ за мазна ар-
матура и со кукачка или без неа за ребреста арматура: 

- на слика 27а слика 26 прикажано можно укотвување 
во затегната зона за добри услови на адхезија; 

- на слика 276 прикажано можно укотвување во затег-
ната зона за услови на полоша адхезија, каде што е: 

lS(ef) - должина на укотвувањето определена според из-
разот од член 150 на овој правилник. 

ls(ef)-50 

Сл-ика 27 
Член 157 

Кога се во прашање високи носачи на армаТурата за 
прием на силите на затегање од главните напони на зате-
гање може да се укотвува во притиснатиот дел на бетонот 
само со правиот дел од ирачката и со кукачката за мазна 
арматура (GA) или само со правиот дел или со правиот 
дел и со кукачката за ребреста арматура (RA) ако правиот 
дел на ирачката мерено од системната линија, има довол-
на должина на укотвување (сл. 28). 

Слика 26 

Слика 28 
Член 158 

Мрежеста арматура се укотвува без кукачки, освен 
кога се користи за узенгии. 

Должината на укотвување на затегната или притис-
ната'мрежеста арматура мора да ги задоволува условите 
на должината на уккотвување дадени во табела 26, со тоа 
што: 

- растојанието од крајот на надолжната жида до 
првата напречна жица да изнесува а ^ 2,5 сш, (сл. 29); 

- растојанието на напречните жици да биде поголемо 
или еднакво на 5 cm односно 5 0 при што се зема поголе-
мата вредност; 

- заварените споеви да се земаат предвид при опреде-
лувањето на должината на укотвувањето со најмал број 
жици (јазли). 

Табела. 26 - Должина и услови на укотвување на ирачките на арматурата МА од мазни и сребрени жици 

Двократна 
жица 

Еднократна 
жица 

Услови 
на адхезија 

Најмала должина Најмал број на напречни жици (јазли) 
на укотвување на должината на укотвување 

(во Cm) 

за MAG и MAR MAG MAR 

0 ^ 8,5 0 ^ 12 добри ^ 25 3 2 

полоши ^ 35 3 3 

добри 35 4 3 

8,5 ^ 0 ^ 12 полоши 45 5 4 

I 
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Т 
А 

о^2,5ст b^5cm(50) 
Слика 29 

Укотвување на мрежеста арматура кај површински 
носачи - плочи на крајните слободни потпори, што имаат 
напречни носачи или серклажи, како и на средните потпо-
риќ ако мрежестата арматура се прекинува, се врши така 
што барем една напречна прачка да лежи во широчината 
на потпорот најмалку 5 cm од работ на носачот или сер-
клажот. 

\ 

Член 159 
Должината на укотвување на затегната и притисната 

Bi-арматура изнесува најмалку четири осни растојанија на . 
пречките за добри услови на адхезија и пет растојанија на 
пречките за полоши услови на адхезија. 

ЧЅ1р 

\0(3ст) 

5. Наставување на арматура 

Член 160 
Затегната арматура, по правило, не се наставува со 

преклопување. Ако таквото наставување не може да се од-
бегне, тоа се изведува во подрачјата на најмалите напрега-
ња. 

Наставување на затегната арматура се врши со пре-
клопување на профилите со кукачки и без кукачки, со зава-
рена напречна арматура на делот на преклопот или на кој 
и да е друг начин, со тоа што применетата наставка да ја 
има сигурноста пропишана со овој правилник. 

Арматура може да се наставува и со електроотпорно 
заварување, но наставката не подлежи на одредбите за на-
ставување на арматура од овој правилник. 

Член 161 
Должината на наставка на преклопот на затегнатата 

мазна арматура (GA) на затегната ребреста арматура 
(RA) изнесува 1р ^ ai - ls(ef)t и не може. да биде помала од 1ѕ. 
/2, односно 15 0 односно 20 cm (сл. 30). 

0 

^20 (Зет' 

0^20 (Зет) 

о М 

/ Р 

о mi п ^20 (Зет) 
\ \ \ \ \ \ \ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Слика 30 
Вредностите на коефициентите за должината на на-

ставната ai се дадени во табела 27 

Табела 27 - Вредности на коефициентите за должината на 
наставката cti 

Чисто рас- Чисто рас-
тојание по- тојание од 
меѓу две со- најблиската 
седни пре- површина 
клопувања на бетонот 
во еден пре-

сек 

Процент на наставување на 
ирачките со преклопување во 

еден пресек 

20% 25% 33% 50% ^ 0 % 

а ^ 100 b ^ 5 0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 
а ^ 100 b ^ 5 0 ' 1 1,1 1,2 1,3 1,4 

Најголемиот дозволен процент на наставување на за-
тегната арматура со преклопување во еден пресек може да 
изнесува: 

- 100% за ребреста арматура доколку арматурата се 
наставува со профили 0 с 16 односно 50% за профили 0 
^ 16; 

- 50% за мазна арматура 0 с 16, односно 25% за про-
фили 0 16. 

Член 162 
Процентот на наставката на притисната арматура на 

преклоп може да изнесува до 100% од вкупната арматура 
во пресек. Должината на преклопувањето не може да биде 
помала од должината на укотвувањето определена со из-
разот во член 149 од овој правиник. 

Член 163 
Должината на преклопот на носивите жици на мазна 

и изребрена ,мрежеста арматура е определена во табела 28. 

Табела 28 - Должина на преклопот на носивите жици на 
мрежеста арматура 

На-
должни 
жици во 
носив 
правец 

Пречник 
0 (во mm) 

Услови 
на адхе-

зија 

Должина Најмал број 
на прекло- на напречни 
пот (во cm) жици (јазли) 

MAG MAR MAG MAR 

Еднок- 0 ^ 12 добри 40 35 4 3 
ратна полоши 40 35 5 3 
жица 

Двократ- 0 ^ 8,5 добри 40 35 4 3 
ни жици полоши 40 35 5 4 

Двократ- 8,5 ^ 0 ^ : 12 добри 50 45 5 4 
ни жици полоши 50 45 6 ИС 

Должината на преклопот. на мазна и изребрена нено-
сива жица на мрежеста арматура е дадена во табела 29. 

Табела 29 - Должина на преклопот на неносиви жици на 
мрежеста арматура 

Напречни 
жици 

v Должина БР0Ј н а 
л Услови ^ надол-Пречник на пре-

на жицата а п х е ч и : а клопот 
а Д Х М И Ј а (во cm) Д 

Еднократни и 0 ^ 6,5 добри 15 

двократни жици 0 ^ 6,5 полоши 20 
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Член 164 
Должината на преклопот кај Bi-арматура изнесува 

најмалку пет осни растојанија на пречките - за добри ус-
лови на адхезија и шест растојание на пречките - за поло-
ши услови на адхезија. v 

Член 165 
Ако се наставуваат прачки со 0 ^ 1 6 mm или пре-

клопување ако во пресек се наставуваат повеќе од полови-
на од вкупната арматура, мора да се пресмета напречната 
арматура (узенгија). Таа арматура се пресметува од на-
пречната сила која е еднаква на третината од вкупната си-
ла во наставената арматура во еден пресек при што узен-
гиите се поставуваат на должината на преклопувањето, а 
нивното растојание не смее да биде поголемо од 5 0 , каде 
што е 0 пречник на наставената арматура. 

Член 166 
Наставување на арматура со заварување освен елек-

троотпорно заварување може да се применува само ако во 
проектот на конструкцијата е пропишана постапка за за-
варување. 

Можноста за добро наставување на арматурата со за-
варување мора претходно да се докаже со испитување. 

6. Водење на надолжна арматура 

Член 167 
Потребната површина на надолжната арматура по 

должината на носачите се определува по правило според 
линијата на затегнувачките сили. Линијата на затегнувач-
ките сили се добива со поместувње на линијата M / Z за го-
лемината v е а - h во правец на оската на носачот, каде 
што e h - статичка височина на носачот. Големината на 
поместената линија v зависи од ефикасноста на арматура-
та за прием на главните напони на затегање, па вредноста 
е v и 0,5 за случај главните напони на затегањето да се 
прифаќаат со коси железа и узенгии, а v е 0,75 ако главни-
те напони на затегањето се прифаќаат само со узенгии или 
ако за главните напони на затегањето не е потребно осигу-
рување со арматура. Должината на укотвувањето ls(ef) се 
одмерува од сметковно крајната точка R. Ако пресекот на 
носачот има променлива висичина, при определувањето 
на големината на поместувањето v во сметка се зема ко-
рисната височина од соодветен пресек (сл. 31). 

Слика 31 
Член 168 

Надолжната арматура мора да се преведе преку сло-
бодниот краен потпор или краен потпор со делумно 
вклештување од најмалку една третина од вкупната арма-
тура во полето за гредни носачи, а најмалку половина од 
арматурата од полето за плочи, со тоа што таа арматура 
не може да биде помала од арматура што е определена со 
изразите од член 132 на овој правилник. 

Профилите на арматурата што се спроведуваат пре-
ку овие потпори се укотвуваат со две третини од ефектив-
ната должина на укотвувањето определена со член 150 на 
овој правилник, сметајќи ја должината на укотвувањето 
од контактот на носачот и потпорот во случај на директно 
потпирање, а во случај на индиректно потпирање (зона на 
затегање во подрачјето на укотвувањето) таа должина из-
несува 1ѕ(е0 сметајќи ја таа должина од третината на широ-
чината на потпорот (сл. 32а и 32b). 

С 

| j / f DIREKTNO 
POTP1RANJE 
а) 

1ND1REKTNO 
POTP1RANJF 

б) 
Слика 32 

Член 169 
При наставување на вертикална арматура (анкери на 

столбови) за сеизмички подрачја се предвидуваат набав-
ки без кукачки. На должината на преклопот се поставува-
ат узенгии на помало растојание отколку во самиот столб, 
според прописите за изградба на објекти на високоградба 
во сеизмички подрачја. 

Наставките на затегната арматура изведени на пре-
клоп за ексцентрично притиснати еле“менти, што се смета-
ат по фаза I можат да се изведуваат без кукачки, со тоа 
што должината на преклопот за мазна арматура и за ар-
матура од ребрест челик, се определува според член 158 на 
овој правилник. 

Ако ,во еден пресек се наставува повеќе од половина 
арматура, наставките на арматурата мораат да се изведу-
ваат со заварување на сочелување. 

Наставките на затегната арматура на преломите мо-
раат да се изведуваат со вметување на прави прачки, што 
се укотвуваат во притиснатата зона на бетон со потребна-
та должина на укотвувањето. Секој агол на преломот мо-
ра да се затегне со узенгии (сл. 33). 

Слика 33 
Ако аголот на преломот е поголем од 160в, затегнати-

те прачки на арматурата можат да ја следат кривината на 
преломот, ако секој профил е директно врзан со узенгии 
со арматурата во притиснатата зона (сл. 33). 

VI. КОНСТРУИРАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИ И 
КОНСТРУКЦИИ 

Член 170 
Конструкциите и елементите од армиран бетон се 

конструираат во согласност со претпоставките усвоени во 
статичката пресметка. 

Член 171 
Влијанието на неминовното отстапување помеѓу ус-

воениот систем на конструкции во статичката пресметка и 
фактичкото изведување мора да се зема предвид при про-
ектирањето на конструкции. Дилатационите разделници 
(фуги) се распоредуваат така што влијанијата, поради со-
бирање на бетонот, температурните промени или нееднак-
вото спуштање на потпорите, да се сведат на мера која ќе 
ги задоволи поставените барања. 

1. ТЕОРЕТСКИ РАСПОНИ, ПОТПОРИ 
И ВКЛЕШТУВАЊА 

Член 172 
Континуалните плочи и греди, по правило, се пресме-

туваат како да можат да се вртат на потпорите. 
Ако при пресметувањето се претпостави слободно 

вртење на потпорите, дијаграмот на моментите над пот-
порот смее параболично да се заобли (сл. 34). Слика 34 

I 
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Слика 34 

Ако распоните на слободно потпрените плочи или 
греди не се точно утврдени со конструктивните мери, како 
распон се зема светлиот отвор зголемен за 5%. За контину-
алните плочи односно греди, како распони се земаат сени-
те pactojannja на ѕидовите, подвлакиге, столбовите и сл. 

Ако широчините на потпорните подвлаки, ѕидови 
илЛ столбови се поголеми од 10% од светлиот отвор на 
плочите или вредите, за распони на континуалните плочи 
односно греди можат да се земат светлите отвори зголеме-
ни за 5%, и со тие распони да се изработат фиктивни шеми 
на носачите за пресметка. Во. такви случаи погорните 
пресеци мо,жат да се димензионираат според редуцирани-
те моменти на свивање под потпорите (сл. 35). 

rnin М 

Слика 35 

Член 173 
За плочните и гредите во високоградба што се круто 

врзани со своите потпори е доволно за еднакво поделени 
оптоварувања да се определбат најголемите моменти на 
рабовите на потпорите (пресеци I и II на сл. 36) и според 
нив да се изврши димензионирање на преСеците. 

Ако плочите или гредите се зајакнуваат на потпорите 
со вути, сметковната корисна височина на пресекот на 
местото на зајакнувањето не смее да биде поголема откол-
ку што би била кога напонот на вутата би бил 1:3 (сл. 36). 

Член 174 
Позитивните моменти во полињата на континуални-

те плочи или греди не смеат за земање во пресметка до би-
дат помали одошто би биле кога би се претпоставило обо-
страно полно вклештување во средните полиња односно 
еднострано полно вклештување во крајните полиња на од-
носните плочи или греди. 

При пресметувањето на моментот во полето во крај-
ните распони на плочите или гредиТе, вклештувањето на 
крајните потпори може да се земат во предвид само ако со 
конструктивните мери е обезбедено и сметковно до-
кажано. 

Слика 36 

Член 175 
Во згради што се укрутени со вертикални платна, мо-

ментите на свивање во рамковните конструкции што на-
стануваат поради вертикални оптоварувања на внатреш-
ните столбови можат да се занемарат додека рабните 
столбови (круто врзани со гредите) треба да се сметаат ка-
ко столбови на рамковната конструкција. 

Член 176 
Моментите и трансверзалните сили за тавани од пло-

чи, ситни ребра, греди и греди од Т-пресек се определува-
ат за полно оптоварување на сите полиња, при што мора 
да се води сметка за континуитетот и за вклештувањето. 
Ако распоните се различни, полно, оптоварување на сите 
полиња може да се земе во пресметка само ако односот на 
распоните на соседните полиња не е помал од две трети-
ни. 

Реакциите што се пренесуваат од меѓукатната кон-
струкција врз столбовите односно врз другите елементи 
на зградата, се земаат во пресметка, по првило, со дејство 
на континуитетот. 1 

Дејството на континуитетот мора задолжително да 
се земе предвид, ако носачите одат само преку две полиња 
или ако односот на распоните на соседните полиња е по-
мал од две третини. 

2. Локална распределба на оптоварувањата 

Член 177 
Концентрираните оптоварувања што дејствуваат врз 

плочите, ребрестите тавани или врз таваните со шупливи 
тела можат да се земат во пресметка како локално рамно-
мерно поделени оптоварувања на локалната површина ei -
е2 (сл. 37). , t 

Распределбата на оптоварувањата низ раСтресити 
слоеви (постилка од толчен камен и сл.) се зема со наклон 
2:1, а низ цврсти слоеви (бетон и сл.) со наклон 1:1. 

Оптоварувањето во средната рамнина на плочата е 
локално распоредено на површината 6i - 62. Правоаголна-
та површина на отпварувањата може да се замени со круг 
со иста површина (сл. 37) ако е за доволен односот 
2 / 3 ^ 6 I / 6 2 ^ 1 , 5 . 

3. Греди и греди од Т-пресек 

Член 178 
Грбди се линиски носачи од произволен пресек што 

претежно се напрегнати на свиткување. Гредите од Т-пре-
сек се линиски носачи кај кои плочите и гредите се меѓу-
себно круто поврзани и заеднички содејствуваат во прие-
мот на статичките влијанија. 

Најмалите растојанија помеѓу прачките на арматура-
та се определуваат според чл. 137 и 138 на овој правилник. 

Одредбите за најмалите растојанија помеѓу прачките 
на арматурите важат и на местата на наставување на ар-
матурата со преклопување. На местата на најголемите мо-
менти во полињата и на потпорите односно на местата на 
вклештувањата, растојанието на ирачките на надолжната 
арматура не смее да изнесува повеќе од 15 cm. 
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Член 179 

Oi-Ф ±dn-2d2 

Слика 37 

Прачките на мазна арматура - (GA) - што се затегна-
ти по целата должина или делумно, на краиштата мораат 
да имаат кукачки. 

Член 180 
Површината на пресекот на главната надолжна ар-

матура на местата на најголемите моменти, во полињата 
и на потпорите, мора да изнесува најмалку 0,25% од по-
вршината на правоаголниот пресек на гредата. Ако се 
употреби високовреден челик со а в ^400 МРа, тој процент 
мора да изнесува најмалку 0,20%. 

За пресметка на минималниот процент на армирање 
во армиранобетонски пресек, зависно од марката на бето-
нот, може да се користи изразот: 

во потпорот за најмалку 3 cm. Во тој случај е потребно да 
се осигура крајот на носачот со помош на узенгии. За так-
во укотвување отворот на кукачката (Dr) мора да се пре 
смета (сл. 38). 

е 
f40 ^Зет. 

b) 

"rnin'5 '1 

Слика 38 

каде што fk и av марките на бетонот и границата на развле-
кување^ на челикот се дадени во МРа. 

На бочните страни, на гредите и на гредите од Т-пре-
сек чија височина изнесува повеќе од 50 cm, растојанието 
на хоризонталните прачки на арматурата може да изнесу-
ва најмногу до 30 cm. Пречникот на таа арматура мора да 
изнесува најмалку 8 mm. 

Во сеизмички активни подрачја кај рамковните систе-
ми, надолжната арматура во грешите - континуалните но-
сачи, на местото на потпорите се поставува обострано та-
ка што притиснатата арматура да се усвојува најмалку 
како половина од потребната затегната арматура. Во бли-
зината на јазол на должината на носачот од 0,2 1, каде што 
е 1 теоретски распон на носачите, се поставуваат затворе-
ни узенгии со преклоп на двапати помало растојание од 
максимално потребното. 

Член 181 
Во гредите најмалку две прачки на главната армату-

ра мораат да се продолжат право преку слободните пот-
пора Тие прачки мораат да имаат на краиштата кукачки 
и да лежат кон бочните страни на пресекот на гредата 
(прачки А на сл. 38). Ако со пресметка се докаже дека на-
понот на прилепување е поголем од дозволениот, бројот 
на ирачките што се продолжуваат преку слободниот пот-
пор треба.ла се определи со пресметка. Ирачките што се 
продолжуваат преку слободниот потпор мораат така да се 
укотват што барем почетокот на кукачката да паѓа внатре 

Член 182 
Косо свиена арматура мора да биде правилно распо-

редена на делот на гредата на кој треба да се примат глав-
ните напони на затегањето. Растојанието на косо свиените 
прачки и узенгии се определува така што косо затегнувач-
ката сила што поправилно да се распредели на свиените 
прачки и узенгии. 

На местата на кои вкупните главни напони на затега-
њето ги презема арматурата, најголемото растојание на 
косо свисната арматура изнесува ек ^ 3/4 h каде што е h -
вкупна височина на носачите (сл. 39), Најголемото расто-
јание на оваа арматура изнесува најмногу 0,5 h односно на 
30 cm кај носачи каде што најголемите t напони ја прече-
кориле границата xb. 

По целата должина на осигурувањето гредите мора-
ат да имаат узенгии на растојание од две третини на ста-
тичката височина на носачите но не поголемо од 30 cm во 
случај да е Tm;,x^tb, односно на растојание од една третина 
на височината на пресекот односно 20 cm во случај да е 
tm ux^ При двојно армирање на пресекот, узенгиите мо-
раат да бидат на растојание од 15 0 , каде што е 0 преч-
ник на најтенката прачка на надолжната притисната арма-
тура. ^ 

Пречникот на узенгиите мора да биде најмалку 0 6 
mm. 

Ако во гредата се користат повеќесечни узенгии, во 
пресеците во кои не постои горна арматура се поставуваат 
доволен број монтажни прачки заради подобро поврзува-
ње на узенгиите (сл. 39 с). 
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Член 183 
Корисната содејствувачка широчина на притисната-

та плоча кај гредите од Т-пресек (сл. 40), која се зема во 
пресметка при димензионирањето на пресекот може да се 
определи теоретски или со испитувања. За поделени опто-
варувања како помала се определува вредноста добиена 
од изразот: 

l ) b 
2 ) b 

каде што е: 

--bo -I- 20 d ^ е 
ѕ bo 4- 0 ,25 - 1о ^ е 

bo 
1о-

d-
е -

широчина на гредата; 
распон на обострано слободно потпрената греда од-
носно растојание на нулевите точки намоментната 
површина на делот од носачот каде што плочата е 
притисната; 
дебелина на притисната плоча; 
растојание на ребрата. 

Ако притиснатата плоча се наоѓа со поголем дел са-
мо од едната страна на гредата (несиметрични Т-пресеци), 
гредата смее да се смета како симетричка греда од Т-пре-
сек, доколку е отстранета секоја можност за поместување 
настрана или завртување (торзија). За корисна широчина 
на притиснатата плоча може за поделените оптоварувња 
да се земе во пресметка помалата вредност од следните: 

1) b' - bi 4- bo 4- 8 d ^ 0,5 е или 
2) b' - bi 4- bo 4- 0,25 0,5 е 

Корисната содејствувачка широчина на притисната-
та плоча определена како помала вредност од изразите да-
дени во ст. 1 и 2 на овој член се однесува на носачите од Т 
и G пресек каде што дебелината на плочата на спојот со 
носачот изнесува најмалку 1/10 од вкупната негова висо-
чина, но не помала дебелина на плочата од 8 cm. 

Ако односот на дебелината на плочата и вкупната ви-
сочина на носачот е помала од 1/10, изразите од ст. 1 и 2 
на овој член се заменуваат со изразите 

о ^ bo 4- I2d ^ г 
b ' ^ b i Ч- bo -f 5d ^ 0,5e 

Слика 41 
Ако претпоставките од став 2 на овој член за помес-

тување и завртување не се исполнети, гредите со едностра-
но притисната плоча мораат да се пресметуваат како гре-
ди со коси гла.вни оски на пресекот (косо свиткување), сл. 
41. 

4. Ситноребрести тавани и тавани со шупливи тела 

Член 184 
Ситноребрестите тавани и таваните со шупливи тела 

се конструкции кај кои осното растојание помеѓу ребрата 
изнесува повеќе од 75 cm. 

Дебелината на притиснатата плоча на ситноребрес-
тите тавани и на таваните со шупливи тела мора да изне1 

сува најмалку 1/10 од осното растојание на ребрата, но не 
помалку од 4 cm. 

Во притиснатата плоча на таваните од став 2 на овој 
член кај кои растојанието на ребрата е е ^ 40 cm, секогаш 
се предвидува арматура нормална на правецот на ребра-
та, и тоа најмалку 0 6 на 25 cm. Ако се користи мрежеста 
арматура (МА) тогаш е 0 ^ 4 mm на растојание од 25 cm. 
Поделбената арматура мора да биде најмалку од една 
прачка 0 6 помеѓу ребрата. 

Член 185 
Узенгиите во ребрата на таваните мораат да бидат на 

исто растојание како и арматурата на плочата нормална 
на ребрата и се изведуваат со преклопи што обезбедуваат 
прием на негативните моменти во плочата (сл. 42). 

Таваните со шупливи тела, со притисната плоча или 
без неа, се пресметуваат не земајќи го предвид содејството 
на шупливото тело. 

Ако содејството на шупливите тела на ситноребрест 
таван е докажано со систематски испитувања, еден дел од 
силата на притисокот може да се пренесе врз шупливите 
тела. 

Таваните со шупливи тела смеат да се изведуваат и 
без притисната плоча, ако со напречните рерба се обезбе-
дува заедничко дејство на главните ребра. 

bc^2cm 

За ситно ребреста тавани со шупливи тела важат од-
редбите од член 185 на овој правилник. 

Слика 42 

Член 186 
Ситноребрестите тавани мораат да имаат доволен 

број напречни ребра за укрутување, и тоа: 
- едно ребро за укрутување - за распони на тавани од 

3 до 6 т ; 
- две ребра за укрутување за распони на тавани пого-

леми од 6 т , но не над 9 т , 
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- три ребра за укрутување - за распони на тавани по-
големи од 9 m но не над 12 т . 

Ребрата за укрутување мораат да имаат ист пресек 
како и главното ребро и мораат да бидат армирани со по 
една прачка во горната и долната зона. Пресекот на арма-
турата на обете прачки мора да биде еднаков на пресекот 
.на арматурата на главното ребро. 

5. Столбови и ѕидови 

Член 187 
Столбови се елементи на конструкцијата изложени 

претежно на притисок со однос на страните со напречен 
пресек b ^ 5d, каде што е d помалата страна на столбот. 

Ѕидови се елементи на конструкцијата изложени пре-
тежно на притисок, со однос на страните со напречен пре-
сек b ^ 5d. 

Столбовите со димензии ^ 20 cm, ѕидовите дебели ^ 
12 cm и спирално армираните столбови се изработуваат 
во бетон MB ^ 20. Пречникот на спирално армираните 
столбови мора да изнесува најмалку 20 cm. 

Минималната дебелина на армиранобетонските ѕи-
дови изнесува 10 cm за ѕидови леани на самото место од-
носно 8 cm за монтажни ѕидови, ако ѕидовите се поврзани 
со континуални меѓукатни конструкции. Ако не постои 
континуитет во меѓукатните конструкции, минималната 
дебелина на ѕидовите се зголемува на 12 односно 10 cm. 

Минималната дебелина на ѕидот мора да се зголеми 
од назначените вредности ако тоа го бара пресметката на 
ѕидот на извивање (избочување) или ако тоа произлегува 
од правилниот распоред на арматурата во пресекот или 
од квалитетното вградување на бетонот. 

Член 188 
Пречникот на жицата или прачката на надолжната 

арматура во столбовите изнесува најмалку 12 mm, а во ѕи-
дните носачи најмалку 8 mm. Ѕидовите можат да се арми-
раат и со мрежеста арматура (МА) со најмал пречник на 
надолжната арматура 5 mm. 

Најмалиот коефициент на армирање со надолжна ар-
матура во центрично притиснатите столбови, во ѕидовите 
и во платната, при искористени напони во пресекот, изне-
сува: 

min џ - ^ 100 ^ ^ - 0,4 (%) 0,6%, 
Ab 50 

каде што е: 
Аа - површина на пресекот на надолжната арматура; 
Ab- површина на пресекот на бетонот; 
\ - меродавна витост. 

Член 189 
Кај пресеците кај кои фактичкиот напон е еднаков на 

дозволениот напон на бетонот процентот на армирањето 
не смее да биде помал од 0,6 ниту поголем од 6. 

Надолжната арматура на центричниот притиснат 
столб или ѕидот се пресметува како производ на минимал-
ниот коефеициент на армирањето и потребниот бетонски 
пресек. 

Ако најголемиот сметковен напон на притисокот не 
го достигне дозволениот напон на бетонот минималниот 
процент на надолжната арматура во столбот или ѕидот 
може да се намали но не смее да биде помал од 0,3% од 
фактичкиот бетонски пресек на столбот или на носечкиот 
ѕид. 

Член 190 
Во притиснатите линиски елементи, за да се спречи 

локално испупчување на одделни прачки на арматурата, 
се предвидуваат узенгии чие меѓусебно растојание не смее 
да преминува 15-кратен пречник на најтенката прачка на 
надолжната арматура, ниту најмалата димензија на при-
тиснатиот елемент но не повеќе од 30 cm. Во спирално ар-
мираните притиснати елементи, одот на спиралата не 
смее да биде поголем од една петтина од пречникот на бе-
тонското јадро, ниту поголем од 8 cm (сл. 43). 

^/5 Ф 40ст 

Слика 43 

Член 191 
Во подрачјето на столбот во кој се воведува сила на 

должина еден од ипол пати пократката страна на столбот, 
како и во подрачјето на наставка^ на надолжната армату-
ра, се поставуваат затворени узенгии на преклоп по по-
кратката страна за прием на напречните затегнувачки си-
ли. Растојанието, на тие узенгии изнесува 7,5 0 но не пове-
ќе од 15 cm. 

Во сеизмички активни подрачја столбовите се арми-
раат така што надложната арматура се преведува преку 
јазли за по 1 ш најмалку (без наставување на преклоп), со 
тоа што затворени узенгии со затворање на преклоп по 
пократката страна на оваа должина се поставуваат на нај-
големо растојание од 7,5 0 односно 10 cm. На другата 
должина се поставуваат нормални узенгии, без преклоп на 
најголемо растојание од 15 0 односно 20 cm. 

“ Во столбовите со правоаголен пресек со повеќе од че-
тири прачки на арматура, покрај узенгиите се предвидува-
ат и врски на наспрамна арматура или двојни узенгии од-
носно слично обезбедување од локално извивање на над-
олжните прачки на арматурата. Растојанието. на ' над-
олжната арматура во столбовите не смее да изнесува пове-
ќе од 40 cm (сл. 44). 

го 
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Слика 44 

Член 192 
Ако преселите на столбовите се разгранети, узенгии-

те на конкавната страна мораат да се прекинат и да се 
укотват во столбот. Укотвувањето се смета од пресекот на 
узенгиите и изнесува 25 пречници на ирачката на узентија-
та. Ако нема место за укотвување, треба да се изведат 
двојни узенгии во истиот пресек на столбот. 

Ако на местата на вкрстување на краевите на узенги-
ите (сл. 45) не е потребна статичка арматура, зависно од 
дебелината на профилот на главната арматура, се поста-
вуваат монтажни прачки со пречник 6, 8 или 10 mm. 

ѓ 
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Член 193 
Ако столбовите се јако армирани арматурата може 

да се групира во аглите на столбовите, и тоа по две, три 
или четири прачки на арматурата (сл. 46а). Во аголот на 
столбот можат да се постават и по пет прачки, но во таков 
случај арматурата се распоредува како на слика 466. При 
таквото групирање на надолжната арматура, нејзиното 
наставување мора да се изведува со заварување (сл. 46). 

09 џ - 7 " 
/ 

ш ш 
i,f 9 

/5фи 

Слика 46 
Член 194 

Кога се изведува наставка на спирала, по обемот на 
столбовите треба да се изврши преклопување од најмалку 
30 пречници на спиралата, а краевите на преклопот треба 
да се завршат со вовлекување длабоко во бетонското јад-
ро околу ирачките на главната арматура, и тоа за 20 пре-
чници на спиралата. Кукачки, притоа, не треба да се изве-
дуваат. 

Бројот на прачки на арматурата во тркалезни и поли-
аголни столбови, обично или спирално армирани, не смее 
да биде помал од 6 (сл. 47). 

За обично армирање на столбови пречникот на ирач-
ките на узенгиите, по правило, изнесува 6 mm ако пречни-
кот на главната арматура е до 20 mm, а 0 8 mm- ако пре-
чникот на главната арматура е поголем од 20 mm. 

Слика 47 

Член 195 
Во оптоварените ѕидови и платна, заради одржување 

на главната вертикална арматура во определена положба, 
се употребуваат хоризонтална монтажна арматура и меѓу-
себни врски на двете рамнини на арматурата. Бројот на 
врски по метар квадратен ѕид не смее да биде помал од 4. 
Тие врски не мораат да се изведуваат ако пречникот на 
надолжната арматура изнесува најмалку 12 mm или ако 
заштитниот слој на бетонот е најмалку еднаков на двојна-
та дебелина на ирачката на надолжната арматура или ако 
главната арматура лежи внатре во поделената арматура. 
На слободните рабови на ѕидот или платното аголните 
прачки на надолжната арматура се обезбедуваат со узен-
гии според слика 48. 

Потребната површина на надолжната арматура на 
крајот на ѕидот се определува со статичка пресметка. Ми-

нималните површини на надолжната арматура во сеиз-
мички активни подрачја се утврдени со прописите за из-
градба на објекти на високоградба во сеизмички подрачја 

Лае 

N 

Ш 

а ар 

L - L N 

Л ар 

в 
Слика 48 

Член 196 
Површината на потребната хоризонтална арматура 

(Аар) смее да изнесува најмалку 1/5 од површината на вер-
тикалната арматура, но не помалку од 0,1% од бетонскиот 
пресек од секоја страна на ѕидот. За заварени арматурни 
мрежи таа вредност може да се намали на 0,075% од бетон-
скиот пресек. 

Најголемото растојание на хоризонталната арматура 
не смее да изнесува повеќе од 30 cm, а пречникот на ирач-
ката не смее да биде помал од 1/4 од максималниот преч-
ник на вертикалната арматура. 

Член 197 
Ако пресеците на столбовите во две соседни етажи 

имаат различни димензии, арматурата може да се наста-
вува со свивање од поголемиот столб во помалиот столб 
во пределот на височината на таванот. Наклонот на свива-
њето не смее да биде поголем од 1:6. Ако разликите во ди-
мензиите на стобловите се поголеми, наставката може да 
се изведува со вметнување на специјална арматура која 
служи за поврзување на прачките од горниот и долниот 
столб (сл. 49). 

Во сеизмички активни подрачја наставките на над-
олжната арматура со преклопување се вршат во зоната ка-
де што затегањето е помало (надвор од пластичните згло-
бови) т.е. надвор од подрачјето за кое е пропишано про-
летување на узенгиите ^ 1 m според сл. 49). Наставките 
со преклопување по кат се изведуваат само за половина на 
арматурата на столбот, додека втората половина оди без 
наставки или со заварени наставки. Набавките во столбо-
вите задолжително се изведуваат без кукачки. 

Ако надолжната арматура од прачки е 0 ^.20, на-
ставните се изведуваат со заварување. 
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О 
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Слика 49 
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Член 198 
За столбовите на долните етажи на повеќекатни гра-

дежи, за столбовите на еднокатни конструкции што носат 
големо оптоварување од крановите, за столбовите на те-
мелите под машините и за столбовите на други силно на-
прегнат конструкции, се употребува марката на бетон 
МВ^ЗО. 

6. Куси елементи 

Член 199 
Куси елементи се елементи на конструкцијата чија 

височина h е поголема од кракот на дејството на надво-
решната сила или е еднаква на тој крак т. е. а ^ h (сл. 50). 

i 
i t : 

CKh 

Моментите на свиткување и трансверзалните сили 
што настануваат во таквите елементи се примаат со систем 
мот на хоризонталната односно косо свисната арматура 
врз основа на теориските докази и испитувања. 

Ако кракот на силата е мал во однос на височината И, 
влијанијата на моментите и на трансверзалните сили 
можат да се примат само со хоризонтална арматура. 

Хоризонталната односно косо свисната арматура во 
кусите елементи не смее да се прекине на работ од конзо-
лата или носачот. 

Вертикална арматура се изведува во форм,а на затво-
рени узенгии (сл. 50). а 

axh 

Слика 50 

7. Ѕидни носачи 

Член 200 
Ѕидни носачи се рамни површински носачи оптоваре-

ни во средната рамнина чија височина е еднаква или пого-
лема од половината на распонот за носачи на два слобод-
ни потпори, а еднаква или поголема од 0,4 од распонот за 
континуални носачи. 

Ѕидните носачи се пресметуваат како површински но-
сачи напрегнати во средната рамнина. 

При проектирање и изведување на континуални ѕи-
дни носачи мора да се обезбеди да не дојде до нееднакво 
спуштање на потпорите. 

Минималната дебелина на ѕидниот носач не смее да 
биде помала од 10 сш. 

Член 201 
Арамтурата на ѕидните носачи се состои од главна 

надолжна арматура и од систем на хоризонтална и верти-

“ т - b j 

т 
0/5 л жа ћ ^t 
0151 го h ? t 

Слика 51 

кална арматура. Системот на хоризонтална и ветрикална 
арматура се поставува на обете лица на ѕидот, при што 
вертикалната арматура се изведува во вид на затворени 
узенгии, што ја опфаќаат главната арматура (сл. 51). 

Главната надолжна арматура во полето се распоредува по 
височината на затегнатата зона на пресекот на минимална 
височина до 0,15 ћ, мерено од затегнатиот раб на носачот 
во полето. За носачите чија височина h е поголема од рас-
понот 1, во изразот, наместо h треба да се стави 1 (сл. 51). 

Главната надолжна арматура од полето се води по 
целата должина на соодветниот распон и во подрачјето на 
крајните потпори мора да се укотви. Ако укотвувањеТо се 
врши со помош на кукачки, по правило, треба да се приме-
нуваат хоризонатлни кукачки (сл. 51 а). 

Силите што настануваат поради главните напони на 
затегање се примаат со системот на хоризонтална и верти-
кална арматура односно со тој систем и со косо положена 
арматура, што зависи од големината на главните напони 
на затегање во ѕидниот носач (сл. 51а и 516). 

Член 202 
Растојанието на окната на мрежата на хоризонтална-

та и вертикалната арматура не смее да биде поголемо од 
двојната дебелина на ѕидот ниту поголема од 30 cm. Нај-
малата површина на арматурата на секоја мрежа и на се-
кој правец на армирање изнесува 0,125% од бетонскиот 
пресек за GA 240/360, 0,10% за RA 400/500 и 0,075% од бе-
тонскиот пресек за МА 500/560. 

Во горниот раб на ѕидниот носач треба да се предви-
ди надолжна арматура заради зголемување на сигурноста 
на горниот раб од избочувања. 

Ѕидните носачи се проверуваат на превртување и на 
избочување на притиснатата зона на бетонот, ако таа зона 
не е со посебни елементи укрутена во напречниот правец. 

Член 203 
Зоните во областа на потпорот на ѕидните носачи се 

конструираат и изведуваат така што носачот да се обезбе-
ди од гмечење на бетонот или од откинување на аглите на 
потпорните лежишта. 

Во случај ѕидниот носач, по височина или по дел од 
својата височина да се потпира врз цврст потпор, како 
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што е напречен ѕид, напречен ѕиден носач, столб со пого-
леми димензии и слично, мора да се провери приемот на 
косите затегнувачки сили и на главните напони на прити-
соците во областите на ѕидниот носач преку кои се прене-
сува оптоварувањето од ѕидниот носач врз потпурачкага 
конструкција. 

Ако оптоварувањето се наоѓа на долниот раб од ѕи-
дниот носач, мора да се предвиди арматура за потполно 
осигурување на пренесувањето на обесеното оптоварува-
ње помеѓу местото на дејствување на оптоварувањето и 
горниот дел на ѕидниот носач. За пренесување на распре-

' деленото оптоварување се предвидуваат вертикални узен-
гии со доволна должина и пречник. Тие узенгии ја опфаќа-
ат главната арматура на полето и допираат до горниот 

Габ на носачот, односно до височина еднаква на распонот 
за h ^ 1. Во близината на потпорот должините на узен-

тиите можат да се намалат, но не смеат да бидат покуси 
од 0,8 h односно 0,8 1 за h ^ 1. 

За прием на обесено концентрирано оптоварување 
или на оптоварување кое на ѕидниот носач се пренесува 
линиски (по напречен ѕид, ребро или столб) на вкупната 
височина или на дел од височината на ѕидниот носач, се 
предвидува арматура способна за прифаќање и пренесува-
ње на тоа оптоварување врз ѕидниот носач. 

Ако констукцијата на ѕидните носачи или платна се 
изведува во лизгачка или подвижна оплата, се употребува 
бетон од марка MB ^ 20. 

8. Плочи 

Член 204 
Плочи се рамни површински носачи со мала дебели-

на кај кои оптоварувањето дејствува нормално на средна-
та рамнина на плотата. 

Плочите можат да бидат потпрени линиски или во 
одделни точки. 

Правоаголните (полигоналните) плочи можат да би-
дат потпрени линиски, во одделни точки или потполно 
слободни. 

Статичките влијанија (моменти на свивање, тран-
сверзални сили и реакции на потпорите) во плочите се 
сметаат по теоријата на еластичност, по теоријата на 
пластичност и по нелинеарна теорија. 

Пресметката на влијанијата според теоријата на 
еластичност може да се заснова врз хомоген бетонски пре-
сек, усвојуваќи ја за Поасоновиот коефициент вредноста 
помеѓу 0 и 0,2. Кај континуалните плочи може да се врши 
ограничена прераспределба на влијанијата така што мо-
ментите на една лента, определена според линеарната тео-
рија, мож“ат да се зголемат или намалат до 25%, така што 
соодветните средни вредности на моментите во полето на 
иста лента да бидат регулирани така што да ги задоволу-
ваат условите за рамнотежа. 

Пресметка на статичките влијанија според теоријата 
на пластичност по правило важи за граничните состојби 
на лом поради инцидентни дејства (експлозии, удири и 
др.), а се применува кај заштитни конструкции - засол-
ништа и сл. За пресметка можат да се применат статички 
и кинематички методи. Односите на моментните на ло-
мот, со ист знак а со различни правци, како и со различен 
знак и ист правец мораат да се наоѓаат во границите што 
обезбедуваат полна трајност и функционалност на плочи-
те и под најнеповолни комбинации на дејствата и оптова-
рувањата во експлоатација.. 

Член 205 
Напрегањата на плочите потпрени на една страна 

или на две спротивни страни, што настануваат нормално 
на правецот на распонот, се обезбедуваат со напречна 
(поделбеца) арматура. 

Член 206 
Приближна пресметка на плочите што го пренесува-

ат оптоварувањето во еден правец или во два ортогонал-
ни правца по методот на ленти е дозволена само кога пло-
чите се оптоварени со поделено оптоварување. 

Член 207 
Вкупната дебелина на плочата изнесува најмалку 7 

cm, за статички поделени оптоварувања, а дебелината на 
покровните плочи по исклучок може да биде 5 cm. 

Дебелината на плочите по кои се движат возила тре-
ба да изнесува најмалку 10 cm за патнички возила, а 12 cm 
за товарни возила. 

Ако состојбата на деформациите не се докажува по-
себно, најмалата дебелина на плочата што се смета во 
еден или во два правца треба да изнесува 1/35 од помали-
от распон односно од растојанието на нулевите точки на 
моментите кај континуалните или вклештените плочи. 
Ако растојанието на нулевите точки не е определено со 
статичка пресметка, може да се земе дека тоа растојание 
изнесува 4/5 од распонот. 

Дебелината на плочите по кои само повремено се оди 
(заради чистење и. поправки) изнесува најмалку 1/40 од 
помалиот распон односно од растојанието на нулевите 
точки на моментите, но не помалку од 5 cm. 

Член 208 
Растојанијата помеѓу прачките на главната арматура 

во зоните на најголемите напрегања не смеат да бидат по-
големи од 2 d за еднакво поделени оптоварувања односно 
1,5 d за концентрирани оптоварувања, каде е d вкупна ви-
сочина на плочата, ниту поголеми од 20 cm. На местата на 
кои арматурата се намалува поради намалување на мо-
ментите, растојанието на ирачките на арматурата не смее 
да изнесува повеќе од 40 cm. 

Чистото растојание помеѓу прачките на арматурата 
не смее да изнесува помалку од 4 cm. Во горната зона на 
плочата арматурата се поставува на најмало растојание 
со кое се обезбедува правилно ширење и вградување на бе-
тонот. 

Член 209 
На крајните слободни потпори на плочите треба да 

се свие една третина до една пловина од главната ар.мату-
ра и да се преведе преку потпорот во горната зона. На 
краиштата на прачките треба да се изработат кукачки. 
Свивањето на потребната арматура над слободниот пот-
пор може да се замени со арматура која е преведена преку 
потпорот и така свиена што да може да ги прифати евен-
туалните негативни моменти (сл. 52а алтернатива). 

На средните потпори на плочите може, ако тоа глав-
ните напони на затегањето го дозволуваат, да се изостави 
свивањето на арматурата од полето. Во тој случај момен-
тите над потпорите се покриваат со додавање на прави 
прачки на арматура (сл. 526). 

Прачките на долната главна арматура, што се за-
вршуваат на слободните потпори мораат да имаат кукач-
ки и должина на укотвување според одредбите на член 149 
од овој правилник (сл. 52). 

Член 210 
По должината на слободниот раб на плочата без пот-

пор, покрај потребната арматура за моментите на свитку-
вање мора да се додаде надолжна арматура од конструк-
тивни прчини која се состои од најмалку по еден профил 
во горниот и долнилот агол. Надолжните прачки покрај 
работ на подебели плочи се распоредуваат и по височина 
на плочата. Напречната арматура по должината на сло-
бодниот раб што ја опфаќа надолжната арматура се сос-
тои од узенгии „шноли", затворени узенгии или арматура 

EIX. 
77//\ 

а) 
"ј Alternative? b) 

e g 

с) 

Слика 52 
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на плоча нормална на слободниот раб на плочата (сл. 
52ц). 

Став 1 од овој член се применува и на обезбедување-
то на отворите во плочата, со тоа што околу отворите во 
рамнината на плочата се додава и косо положена армату-
ра, заради обезбедување на влијанието од свртните сили 

4 околу отворите на плочата. 
При пресметката на статичките влијанија во плочата 

можат да ,се занемарат помалите отвори. 

9. Плочи што го пренесуваат оптоварувањето само во еден 
правец 

Член 211 
Плочи што го пренесуваат оптоварувањето само во 

еден правец мораат да имаат во зоната на најголемото на-
прегање пресек на арматурата најмалку 0,15% од бетон-
скиот пресек за GA; 0,1% за RA и 0,075% за МА. Поделбе-
ната арматура на тие плочи не смее да биде помала од 1/5 
од пресекот на главната арматура ни помала од 0,1% од 
бетонскиот пресек за GA; 0,085%; за RA и 0,075% за МА. 

Член 212 
Растојанието на поделбената арматура не смее да би-

де поголемо од 4 d, ако плочата е оптоварена со поделено 
оптоварување, односно поголемо од 3 d ако плочата е оп-
товарена со концентрирано оптоварување, каде што d е 
вкупна височина на плочата. Тоа растојание не смее да из-
несува повеќе од 30 cm на местата на најголемите напрега-
ња односно не повеќе од 40 cm на подрачјата покрај пот-
порите. 

Член 213 
Концентрираното оптоварување Р на плочата која го 

пренесува оптоварувањето само во еден правец, смее да се 
распредели нормално на правецот на главната арматура 
на широчина ђз, која се пресметува според следниот обра-
зец. 

b3 - b2 ^ 0,651 
А а 

каде што е: 
ђг - широчина на распростирање на концентрирано-

то оптоварување во средната рамнина на плоча-
та која е нормална на правецот на главната ар-
матура; 

Аар 
Аа 

10. Плочи што го пренесуваат оптоварувањето во два орто-
гонални правци 

I 

Член 214 
'Плочите чиј однос на страните на налегнување е 0,5 

^ ^ 2 , 0 се сметаат како плочи што го пренесуваат опто-

варувањето во два ортогонални правца. 
Арматурата на плочата што го пренесува оптовару-

вањето во два ортогонални правца се смета според соод-
ветните моменти, но во зоните на најголемите напрегања 
не смее да биде помала од 0,10% за RA и од 0,075% за МА. 

Член 215 
За плочите што го пренесуваат оптоварувањето во 

%два ортогонални правца мора да се предвиди додатна ар-
матура за прием на моментите за завивање, односно за 
прием на моментите поради дејство на напредвидени 
вклештувања. 

Член 216 
Рабните појаси на плочата што го пренесува оптова-

рувањето во два ортогонални правца за еднакво поделени 
оптоварувања можат да се армираат со половина од соод-
ветната арматура на еден правец што е потребна во среди-
ната на плочата. Широчината на тие појаси е еднаква на 
една четвртина од помалиот распон на плочата (сл. 53). За 
другите видови на поделени или концентрирани оптова-
рувања распоредот на арматурата треба да се изврши спо-
ред пресметковните моменти на свиткувањето. 

\/г Аох 

ѕ 
AQX V 

1/2 Аах 

(х 

Слика 53 
11. Кружни плочи 

Член 217 
Кружните плочи, просто потпрени и вжештени, се 

армираат, по правило, со прстенеста и радијална армату-
ра за прием на тангенцијални односно радијални моменти 
на свиткување. 

Арматурата на кружните плочи во средината на пло-
чата се изведува на начинот прикажан на сликата 54. 

Кружните плочи со помал распон можат да се пре-
сметуваат и армираат како квадратни плочи што го пре-
несуваат оптоварувањето во два правца, при што за пре-
сметка и распоред на арматурата во плочата се зема стра-
ната на квадратната плоча да е а at 0,9D, каде што е D 
пречник на кружната плоча.. 

\ 

односно на површината на пресокот на поделбена-

та арматура и на главната арматура. Слика 54 

12. Печуркави плочи 

Член 218 
Печуркави плочи се плочи што непосредно се потпи-

раат на столбови со зајакната глава на столбот (капител) 
или без зајакнување на главата на столбот и.кои со стол-
бовите се круто или зглобно поврзани. 

Во пресметката може да се усвои дека Поасоновиот 
коефициент е v ^ 0. 

Член 219 
Печуркавите плочи со правоаголен распоред на стол-

бовите и со еднакво поделено оптоварување можат да се 
пресметуваат со приближна постапка со помош на мето-
дот на заменувачки континуарни рамки (круга врска поме-
ѓу плочата и столбовите) или со помош на методот на за-
менувана континуални гредни носачи (зглобна врска по-
меѓу плочата и столбовите), ако односот 1х/1у на меѓусебно 
нормалните осни растојанија на столбовите го задоволува 
условот 0,75 ^ 1х/1у ^ 1,33. За широчина на риглата на 
рамките односно за широчина на гредниот носач се зема 
осното растојание на столбовите од соодветен правец, а за 
височина се земе дебелината на плочата. 

При определување на статичките влијанија во заме-
нувачките континуални рамки односно во гредниот носач, 
се зема, за секој правец, вкупното соодветно оптоварува-
ње, водејќи сметка и за најнеповолната положба на под-
вижното (корисното) оптоварување. 

Распределбата на статичките влијанија од заменувач-
ките континуални рамки односно од гредниот носач врз 
одделни делови (ленти) на плочата се смета според теори-
јата на плочи. 
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Ако пречникот (страната) на капителот на спојот со 
плочата е поголем од 0,3 11ШП каде што е lmin пократкото ос-
мо растојание на столбовите, и ако наклонот на конусот 
или на пирамидата запишани во капителот во однос на 
рамнината на плочата е поголем или еднаков на Ј :3, пре-
сметката на статичките влијанија при примената на при-
ближна постапка, мора да се спроведе со помош на мето-
дот на заменувачки рамки односно мора да се земе пред-
вид крутата врска помеѓу риглата и столбовите (сл. 55). 
Крутата врска помеѓу риглата и столбовите ќе се приме-
нува и тогаш кога крутоста на столбовите не е мала во од-
нос на крутоста на риглата, без оглед на големината на ка-
пител от. 

а) 

ј - Ш Ѓ -

b) 
Слика 55 

ekf?ds+hs 

Ако не се исполнети условите од став 4 на овој член, 
пресметката се спроведува со помош на методот на заме-
нувачки континуални гредни носачи. 

Ако капителот има наклон ^ 1:3 (сл. 556), при димен-
зионирање на пресекот на плочата во областа на капиуе-
лот според моментите на свиткување, во сметката смее да 
се воведе само онаа статичка височина која му одговара 
на наклонот 1:3. 

Најмалку 50% од арматурата од полето мора да се 
' води право, без свивање по должината на распонот 1л од-
носно 1у. 

Одредбите на чл. 212 и 214 од овој правилник се при-
менуваат на растојанието на ирачките на арматура и на 
најмалиот процент на армирање на печуркави плочи. 

Член 220 
Кај плочите кои непосредно се потпираат на столбо-

ви без капител и кај плочите оптоварени со концентрира-
но оптоварување, плочата во критичниот пресек мора да 
се обезбеди од пробивање. Се зема дека критичниот пре-
сек, во основа, има кружна форма и дека се наоѓа на одда-
леченост hs/2 од работ на кружниот столб со пречник d4, 
(сл. 56) 

Критичен пресек 

hc/2 ds hs/2 

а) 

Слика бб 

Ј 5 / Н 1,5 h% 

I S - -

г 0 , 7 Л ѕ 

ds 

^Otfhs 

b j 

Напонот на смолкнуеање т во критичниот пресек се 
пресметува според изразот 

каде што е: 

hs 

Tmax - најголема траксверзална слика во критичниот 
пресек при експлоатациони оптоварувања; 

Okp - d^esi на критичниот кружен пресек на плочите 
за внатрешен столб; 

И„ - средна (просечна) статичка (корисна) височи-
на на плочата за два усвоени правци на арма-
турата во критичниот пресек. 

За обемот на критичниот пресек на плочата кај стол-
бот, на работ на плочата се зема 60%, а кај столбот во аго-
лот на плочата 30% од обемот Окг на критичниот пресек на 
плочата за внатрешниот столб. Како внатрешен столб во 
смисла на овој правилник се смета и секој краен столб чи-
ја е оддалечена оска од работ на плочата најмалку за 0,5 \х 
односно 0,5 1г Ако растојанието на оската на столбовите 
од работ на плочата е помало од 0,5 1х односно 0,5 1у, за 
обем на критичниот пресек може да се земе меѓувредноста 
како линеарна интерполација на вредноста на критичниот 
обем за внатрешниот и за рабниот столб. 

При пресметката на напонот на смолкнување т треба 
да се води сметка за влијанието на отворот во плочата 
што се наоѓа во близината на потпорот. 

Ако напречниот пресек на потпорот- (столбот) има 
форма на правоаголник чии страни се b и d, тогаш при оп-
ределувањето на напонот на смолкнување т, во сметката 
се воведува заменуваниот кружен столб со пречник ds -
1,13 - yb-Z. Ако подолгата страна на правоаголност е по-
грд ема за повеќ,е од 1,5 пати од пократката страна, во 

сметката смее да се вобеде дека подолгата страна е нај-
многу 1,5 рати поголема од пократката страна. 

Влијанието на несиметрично напрегање на плочата 
поради свиткување во областа околу внатрешните столбо-
ви (ексцентрично потпирање на ,плочата на столбови) 
може да се занемари при оптоварување кое дејствува нор-
мално на плочата. Влијанието на ексцентричното потпи-
рање на плочата врз големината на напонот на смолкну-
вање на местото на рабните и аголните потпори (столбо-
ви) поради дејството на оптоварување нормално на пло-
чата не мора посебно да се определува ако напонот на 
смолкнување т, пресметан според изразот во овој член, се 
зголемува за најмалку 40%. 

Член 221 
Ако во критичниот пресек напонот на смолкнување т, 

определен според член 220 на овој правилник, го задово-
лува условот 

^ 2 
^ 3 У^а 

не е потребна посебна сметковна арматура за прием на за-
тегнувачкдте сили поради дејството на трансверзалната 
сила Т ^ . 

Ако напонот на смолкнување т се наоѓа во границите 
2 , 
3 Y'ta ^ т ^ Y2 - т5 

за прифаќање на затегнувачките сили поради дејството на 
трансверзалната сила Ттах, мора да се даде посебна на-
пречна арматура, распоредена според (слика 56в).) 

Не е дозволена состојба при која е t ^ уг - ху 
Границите на дозволените главни напони на затега-

ње та и тђ се дадени во функција на м,арката на бетонот во 
табела 21. 
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Коефициентите у\ и уг се определуваат од изразите 

yi ^ 1,3 а а УЈГ и уг ^ 0,45 а а |/јГ 
каде што е џ средна вредност на процентот на армирање 
на пресекот на плочата со горна (негативна) арматура од 
два правци нормални на широчината на потпирачката 
лента 0,4 1х и 0,4 1у, а коефициентот а а изнесува: 

а а = 1,0... за GA 240/360 
а а ^ 1,3... за RA 400/500 
аа в 1,4... за МА 500/560 
Средната вредност на процентот на армирање ц, која 

се внесува во изразите за yi и уi мора да ги задоволува ус-
ловите, 

0,5% ^ џ ^ 25 - fb k/av ^ 1,5%, 

без оглед што неговата фактична вредност, пресметана 
според моментите на свиткување, може да биде и под и 
над назначените граници. 

Потребната површина на пресекот на напречната ар-
матура Аак, која се поставува под агол ,од 450 ^ а ^ 900 во 
однос на средната рамнина на плочата (сл. 566) се пресме-
тува од изразот 

0 , 7 5 Ттакѕ Т т а к ѕ 
а , в 1 , 3 5 
^ a v / l ,80 c v 

Полиедарски површински носачи се просторни по-
вршински носачи составени од рамни меѓусебно круто по-
врзани плочи. 

Член 224 
За определување на големината на влијанијата во 

пресеците и на деформациските големини, како основа за 
пресметка може да се земе еластичното однесување на 
конструкциите - фаза I. 

За определување на големината на влијанијата од 
став 1 на овој член може да се примени и упростен начин 
на пресметување според теоријата на мембрани во завис-
ност од формата, крутоста, занемарувањето на секундар-
ните напони и секундарните деформации, водејќи сметка 
за рабните пречки. 

Лушпите можат да се пресметуваат и според теори-
јата на лом (теорија на пластичност) кога се докажува са-
мо капацитетот на носивоста односно сигурноста на ло-
мот. 

Стабилноста на лушпите и на полиедарските носачи, 
поради можните влијанија (оптоварување, собирање и те-
чење на бетонот, промена на температурата, спуштање на 
потпорот), се испитува на деформиран систем. 

Можните отстапувања при изведувањето на проекти-
раната кривина треба да се проценат и внесат во пресмет-
ката. 

За конструкциите.и елементите од чле,н 223 на овој 
правилник мора да се провери избочување што настанува 
поради еластичните деформации и промената на формата, 
поради собирањето и течењето на бетонот, како и поради 
можните отстапувања на проектираната кривина при из-
ведувањето. 

Член 225 
При димензионирање на носачите на лушпата се пре-

сметуваат затегнувачките напони во бетонот кои, под 
предпоставка на полно содејство на бетонот во затегната-

Член 222 
Димензиите и формата на капителот можат да бидат 

произволни. Ако страната (пречникот) с на капителот на 
спојот со плочата изнесува барем 0,4 1, не се потребни ста-
тични проверки и осигурување со арматура пресекот на 
плочата надвор од капителот од пробивање. Притоа 1 е 
растојание на столбовите во посматраниот правец. 

Минималната дебелина на печуркавите плочи не 
смее да биде помала од 15 cm. Дебелината на печуркавиге 
плочи не смее да биде помала ни од 1/35 од поголемото 
растојание на соседните столбови ако не се докажува сос-
тојбата на деформациите - уклонот. 

Страната (пречникот) на пресекот на столбот не смее 
да биде помала од 1/20 од соодветното помало растојание 
на столбовите, ниту помала од 1/15 од патната височина, 
ниту помала од 30 cm. 

13. Лушпи и полиедарски површински носачи 

Член 223 
Лушпи се еднократно или двојно искривени по-

вршински носачи со мала дебелина со рабни укрутувања 
или без рабни укрутувања. 

та зона, настануваат од оптоварувањата во средната по-
вршина на лушпата или на полиедарскиот површински 
носач поради дејството на нормалните сили, смолкнувач-
ките сили и евентуалните моменти на свиткување. 

Член 226 
Во рабните елементи на лушпите што се претежно 

напрегнати на свиткување, арамтурата се определува на 
начинот предвиден за греди. 

Арматурата на лушпите и на полиедарските по-
вршински носачи во многу напрегнати подрачја треба 
што подобро да ги следи траекторите на напонот на зате-
гање. Во другите подрачја армирањето според траектори-
те на напонот на затегање може да се замени со мрежа во 
соодветна форма. Арматурата треба да се постави во след-
ната површина на лушпата во областа на мембранската 
состојба, а во областа на рабните растројства арматурата 
треба да ги следи зоните на затегање од моментите и нор-
малните сили. 

Растојанието на ирачките на арамтурата во лушпите 
и во полиедарските површински носачи Не смее да ја над-
минува двојната дебелина на лушпата, а не може да изне-
сува ни повеќе од 20 cm. 

Ако за армирање се употреби мазен челик со пречник 
на ирачката 10 mm, кукачки не мораат да се изведуваат 
под услов да се предвиди доволна должина на укотвување-
то или преклопувањето на арматурата. 

14. МОНТАЖНИ АРМИРАНОБЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

Член 227 
Монтажни армиранобетонски елементи се изработу-

ваат од бетон од најмала марка MB 20. 
Сите детали на споевите на вклопувањата, укотвува-

њата и др. мораат да бидат прикажани на детални цртежи 
во проектот. 
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Член 228 
Јажињата за дигање, котелците на тие јажиња и дру-

гите елементи на системот за дигање на елементите мора-
ат да се пресметуваат на можност на сто процнтноѕто зго-
лемување на тежината на бетонскиот елемент што се дига. 

Член 229 
Бетонот за задевање на споевите на монтажните ар-

миранобетонски елементи треба да го има најмалку оној 
квалитет што го има бетонот на елементите што меѓусеб-
но се спојуваат. 

На секој монтажен армиранобетонски елемент мора-
ат да бидат означени горната страна на елементот, по-
ложбата и ориентацијата во конструкцијата, на начинот 
определен во деталните цртежи. 

Член 230 
Монтажните армиранобетонски елементи мораат да 

бидат така складирани, транспортирани и поставени што 
да се спречи нивното прекумерно напрегање или оштету-
вање. 

Со проектот на монтажата се определува начинот на 
поврзување и потпирање на монтажните армиранобетон-
ски елементи во текот на монтажата. 

VII. ИЗВЕДУВАЊЕ НА БЕТОНСКИ РАБОТИ 

Член 231 
Изведувачот на конструкциите и елементите од бетон 

и армиран бетон мора да води документација според овој 
правилник, со која го докажува квалитетот на материја-
лот и на изведувањето на работите, како и друга докумен-
тација предвидена со проектот. 

Член 232 
Бетонските работи се изведуваат според проектот на 

конструкцијата и проектот на бетонот. 
Пред почетокот на изведувањето на конструкцијата и 

елементите од бетон и од армиран бетон мора да се изра-
боти проект на бетонот кој содржи: 

- состав на бетонските мешаници, количини и тех-
нички услови за проектираните класи на бетон; 

- план на бетонирана, организација и опрема; 
- начин на транспорт и вградување на бетонска ме-

шаница; 
- начин на негување на вградениот бетон; 
- програма за контролни испитувања на состојките 

на бетонот; 
- програма за контрола на бетонот, земање на мос-

три и испитување на бетонската мешаница и на бетонот 
по партии; 

- план за монтажа на елементите, проект на скелето, 
за сложени конструкции и елементи од бетон и армиран 
бетон, ако не е даден во проектот на конструкцијата, како 
и проект на оплатата за специјални видови оплата. 

Проект на бетонот не се изработува за индивидуална 
градба на приземни згради, бараки, шупи и слични објек-
ти. 

1. БЕТОНСКИ ПОГОНИ 

Член 233 
За производство на бетон од категорија В.И се корис-

тат уреди што ги исполнуваат условите утврдени со про-
писот за југословенскиот стандард JUS У.М 1.050. 

Член 234 
Транспортот на агрегатот ги опфаќа сите работни 

операции, од складирање на агрегатот на местото на про-
изводството до уредите за дозирање и мешање на бетонот. 

Фракциите на агрегатот се транспортираат одделно 
и се складираат така што да не се извалкаат да останат со 
непроменет гранулометриски состав и да не дојде до дро-
бење на зрната. Депонијата на фракциите на агрегатот се 
сместува на подлога со доволен наклон за одводнување. 

Не е дозволено на исто место депонирање на агрега-
ти со исти номинални фракции, а од различно потекло и 
сепарација. 

Член 235 
Цементите во растурена состојба мораат да се тран-

спортираат со средства што се затвораат херметички, та-
ка што цементот да биде заштитен од влажење и од други 
штетни влијанија за време на транспортот. 

Цементот во вреќи се транспортира во покриени 
транспортни средства. Вреќите треба да се натоваруваат и 
растоваруваат така што да е исклучена можноста за 
влажење. 

Секоја пратка на цемент мора да биде снабдена со 
податоци за: 

- видот и класата на цементот; 
- потеклото односно фирмата односно називот и се-

диштето или за регистрираниот знак на производителот; 
- датумот на пакувањето; 
- датумот на испораката; 
- количината. 

Член 236 
Цементот на градилиштето треба да се чува на начи-

нот и под условите што не влијаат неповолно врз негови-
от квалитет. Цементот се чува посебно по видови и се 
употребува за приготвување на бетон според редоследот 
на приемот на градилиште. Не смее да се употребува це-
мент кој на градилиште е складиран подолго од три месе-
ци, ако со претходно испитување не е утврдено дека во по-
глед на квалитетот им одговара на пропишаните услови. 

Во ист силос смеат да се складираат цементи од ист 
вид и класа, од иста фабрика на цемент. Цементите од ист 
вид и класа од различни производители смеат да се скла-
дираат во ист силос само ако претходно се докаже дека 
меѓусебно се компатибилни односно дека нивното меша-
ње нема штетни влијанија врз својствата и уедначеноста 
на произведениот бетон, што се докажува со напоредни 
испитувања. 

Член 237 
Додатоците на бетонот мораат да бидат означени 

според прописот за југословенскиот стандард JUS 
U.Ml.034 и складирани според упатството на производи-
телот. 

Додатоците на бетонот склони на седиментација или 
сегрегација треба пред употребата да се хомогенизираат, а 
за време на употребата хомогеноста на додатоците мора 
постојано да се одржува. 

Член 238 
Хомогеноста на бетонските мешаници се докажува 

според прописот за југословенскиот ' стандард JUS 
U.M 1.028. 

Податоците за проектираните количини на состојки-
те што се дозираат на мешалката мораат во бетонскиот 
погон да бидат истакнати на видно место. 

За производство на темпериран бетон бетонскиот по-
гон мора да биде опремен на технолошки соодветен на-
чин, а според член 268 од овој правилник. 

Член 239 
Бетонскиот погон мора да има извештај за подобнос-

та на бетонскиот погон за производство и извештај за ед-
номесечното испитување на уредите за дозирање, според 
прописот за југословенкиот стандард JUS U.M 1.050. 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРОЕКТИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
БЕТОНСКИ РАБОТИ 

Член 240 
Организацијата, опремата и проектите за изведување 

на бетонски работи на градилиште, мораат да бидат усо-
гласени со проектот на конструкцијата и проектот на бе-
тонот. 
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Член 241 
Со бетонирана може да се почне по прегледот на 

подлогата, скелето, оплатата и арматурата. 

3. СКЕЛИЊА И ОПЛАТИ 

Член 242 
Скелињата и оплатите мораат да бидат така констру-

ирани и изведени што да можат да ги преземат оптовару-
вањата и влијанијата што настануваат во текот на изведу-
вањето на работите, без штетни спуштања и деформации 
и да ја осигураат точноста предвидена со проектот на кон-
струкцијата. 

Член 243 
Надвишувањата на скелето и оплатата се определу-

ваат во зависност од објектот и неговата намена и естет-
скиот изглед. 

За специјални и особено сложени објекти надвишува-
ње на скелето се определува со пресметка. 

Член 244 
Скелињата и оплатите мораат да бидат така изведе-

ни што да му одговараат на начинот на вградувањето, ви-
брирањето, негувањето и термичката обработка на бето-
нот според проектот на бетонот. 

Член 245 
Оплатата мора да биде таква што за време на бетони-

раното да нема загуби на состојките на бетонот. 

Член 246 
Во случај кога оплатата и деловите на оплатата оста-

нуваат вградени во конструкцијата, треба да се провери 
нивната трајност, ако оплатата е составен дел на конструк-
цијата или на нејзин елемент. Ако таквата оплата или дел 
од оплатата не влијае врз носивост на конструкцијата, 
треба да се провери нејзиново влијание врз реконструкци-
јата да не биде штетно. 

Ако средствата за зацрврстување на оплатата мину-
ваат низ бетон не смеат штетно да дејствуваат на бетонот. 

Оплатата треба да се изведе така што да е можно лес-
но симнување, без оштетување на бетонот. 

Член 247 
Внатрешните страни на оплатата мораат да бидат 

чисти и по потреба премачкани со заштитно средство. 
Премазот на оплатата не смее да биде штетен за бе-

тонот, не смее да дејствува на промената на бојата на по-
вршината на видниот бетон и на врската помеѓу армату-
рата и бетонот и не смее штетно да дејствува на материја-
лите што дополнително се нанесуваат на бетонот. 

Член 248 
Оплатата се симнува по фази, без потреси и удири, 

кога бетонот доволно зацврснал. 
Ако со проектот на конструкцијата не е поинаку оп-

ределено, за време на симунувањето на оплатата цврсти-
ната на бетонот не смее да биде помала од: 

- 30% од пропишаната марка на бетонот кај столбо-
вите, ѕидовите и вертикалните делови на оплатата на гре-
дите, 

- 70% од пропишаната марка на бетонот кај плочите 
и долните делови на оплатата на гредите. 

Ако бетонскиот елемент за време на симнувањето на 
опдатата е оптоварен, цврстината на бетонот мора да им 
одговара на условите за марката на бетонот определена 
со проектот на конструкцијата. 

Кога технологијата на градењето бара потпирање на 
конструкцијата и по симнувањето на оплатата, распоре-
дот и начинот на потпирањето мора да се предвидат со 
проектот на бетонот. 

Специјални начини на вградување и специјални бето-
ни можат да бараат посебни услови за оплатата (подводен 
бетон, пумпан бетон и сл.). 

Член 249 
За носи вите елементи, кај кои слободната должина е 

поголема од 6 т , оплатата се поставува така што по нејзи-
ното оптоварување да остане надвишување со големина 1-
/1000, каде што е 1 - распон на елементот. 

Пред почетокот на вградувањето на бетонот треба да 
се проверат димензиите на скелето и на оплатата и квали-
тетот на нивната изработка. 

4. АРМАТУРА 

, Член 250 
При транспортот и складирањето на челикот не смее 

да дојде до механички оштетувања, ломови на местото на 
заварување и до гнасотија која може да доведе до намалу-
вање на атхезијата како и до загуба на ознаките и намалу-
вање на пресекот поради корозија. 

Транспортот и складирањето на префабрикувани ар-
м а т у р а склопови и мрежи треба да се изврши така идо 
покрај наведеното да се одбегнат деформации и недозво-
лени разделувања на ирачките на арматурата. 

Член 251 , 
Арматурата се свиткува во ладна состојба и се наста-

вува на начинот определен со проектот на конструкцијата. 
Пред поставувањето арматурата мора да се исчисти 

од гнасотнии, мрсотии, лушпи од корозија и сл. 

Член 252 
Заварување на носива арматура се врши во армирач-

ки погон, работилница или на градилиште. 
Прачките на арматурата можат да се заваруваат ако 

се заварливи, според прописот за југословенскиот стан-
дард JUS С.К6.020. Заварување со горилник и ковење е за-
брането. 

Член 253 
Проверка на заварливоста се врши со затегнување и 

свивање на епруветите на заварените споеви. 
Наставување на арматурни прачки со заварување'^ 

дозволено само на правите делови. Оддалеченоста на Ба-
рот од почетокот на кривината мора да изнесува најмалку 
10%. 

Кога арматурни прачки се заварени на други челиЧни 
елементи, пресметка, изведување и контрола на таквите 
Барови се изведува во согласност со прописите за завару-
вање, откако претходно со испитување ќе се провери за-
варливоста на арматурата и на челичните елементи. 

Член 254 
Носивоста на заварените прачки се докажува со испи-

тување според југословенскиот стандард JUS С.К6.020. 

Член 255 
Должината и положбата на набавките на арматурни-

те прачки со преклопување се определуваат со проектот 
на конструкцијата., Носивоста и деформабилноста на спој-
ниците за механичко наставување се проверуваат со пре-
тходно испитување. 

Местата на наставување на арматурата се означуваат 
во плановите на арматурата. 

Член 256 
Заради осигурување на проектираната положба во Те-

кот на вградувањето на бетонот, арматурата цврсто се по-
врзува со потребен број на граничници и подметки од со-
одветен тип. 

Член 257 
Ако арматурата се поставува на почва, се предвидува 

израмнувачки слој на бетон со дебелина најмалку 5 cm. 

Член 258 
Кај вградувањето на поцинкувани челични елементи 

не смее да дојде до контакт на овие елементи со армдтура-
та. 
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Член 259 
Пред почетокот на бетонирана мора записнички да 

се утврди дали монтираната арматура задоволува во по-
глед на: х 

- пречникот, бројот на прачки и геометријата на 
вградената арматура предвидена со проектот на конструк-
цијата; 

- зацврстувањето на арматурата во оплатата; 
- механичките карактеристики: границите на развле-

кување и границите на кинење. 
Арматурата која е извалкана од бетон, цементен мал^ 

тер и слично, пред бетонираното треба да се исчисти. 

5. ВГРАДУВАЊЕ НА БЕТОНОТ 

Член 260 
Бетонот се вградува според проектот на бетонот. Ако 

вградувањето на бетонот се прекинува поради непредви-
дени прилики, мораат да се преземат мерки таквиот пре-
кин на вградување на бетонот да не влијае штетно врз но-
сивост и другите својства на конструкцијата односно еле-
ментите. Ако прекинот на вградувањето не е изведен на 
начинот предвиден во проектот, изведувачот на работите 
мора на местото на прекинот да ја исчисти површината на 
бетон, а по потреба и да го отстрани бетонот за да се до-
бие површина погодна за наставување при натамошното 
вградување ца бетонот. 

Член 261 
Почетната температура на свеж бетон во фазата на 

вградување не смее да биде пониска од 4- 50С. Највисоката 
температура на свеж бетон што не се вградува по посебни 
постапки предвидени за темперирани бетони не смее да 
биде повисока од 4- 300С. 

Ако средната дневна температура на воздухот е по-
ниска од 4- 50С или повисока од 4- 300С потребно е да се 
преземат посебни мерки за нормално зацврстување на бе-
тонот определени со овој правилник. 

Член 262 
Бетонот мора да се транспортира и да се уфрла во 

оплатата на начинот и под условите што спречуваат сег-
регација ца бетонот, промени во составот и својствата на 
бетонот. 

Член 263 
Во конструкцијата мора да се вградува бетон со так-

ва конзистенција што да може квалитетно да се вгради и 
да се збие со предвидените механички средства за вграду-
вање, На свеж бетон не смее дополнително да му се додава 
вода. 

Член 264 
Височината на Слободниот пад на бетонот не смее да 

биде поголема од 1,5 ш, ако не се преземени потребни мер-
ки за спречување на сегрегација на бетонот. 

Член 265 
Бетонот се вградува механички, освен ако има течна 

(житка) компетенција. Раширување на бетон со вибратор 
во оплатата не е дозволено. Најголемата оддалеченост на 
местото на вградување од местото на конечната положба 
во збиена состојба не смее да биде поголема од 1,5 ш. 

Бетонот се внесува во слоеви не повисоки од 70 сш. 
Наредниот слој мора да се вгради во времето кое осигуру-
ва спојување на бетонот со претходниот слој, Вградување 
ца бетонот во повеќе слоеви се изведува така што горниот 
слој да се вибрира а долниот делумно да се ревибрира. 

6. НЕГУВАЊЕ НА ВГРАДЕНИОТ БЕТОН 

Член 266 
Непосредно по бетонирањето, бетонот мора да биде 

заштитен од: 
- пребрзо исушување; 

- брза измена на топлината помеѓу бетонот и возду-
хот. 

- падежи и текушта вода; 
- високи и ниски температури; 
- вибрации што можат да ја променат внатрешната 

структура и прилепливоста на бетонот и арматурата, како 
и од други механички оштетувања во време на врзувањето 
и почетното зацврстување. 

Член 267 
Бетонот по вградувањето мора да се заштити за да се 

осигура задоволителна хидратација на неговата површи-
на и да се одбегнат оштетувања поради раното и брзото 
собирање. 

Ако со проектот на бетонот не е поинаку определено, 
негување на бетонот мора да трае најмалку 7 дена или не 
помалку од времето што е потребно бетонот да постигне 
60% од предвидената марка на бетонот. 

7. ПРОИЗВОДСТВО И ВГРАДУВАЊЕ НА БЕТОНОТ 
ВО ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Член 268 
Вградувањето rta бетонот во калапи или оплата при 

надворешни температури пониски од 4- 50С или повисоки 
од 4- 300С се смета како бетонирање во посебни услови. За 
бетонирање во посебни услови мораат да се осигураат по-
себни мерки за заштита на бетонот. 

Член 269 
Во погоните во кои се предвидува производство и 

вградување на бетон при надворешни темепратури понис-
ки од 4- 50С пред првите мразеви треба да се оспособи и 
провери опремата што ќе се користи за производство и 
вградување на бетонот при ниски температури. 

Член 270 
Агрегатот мора да биде отпорен на мраз особено при 

повеќециклусно замрзнување и одрмзнување. Агрегатот 
не смее да содржи органски примеси што ја забаваат хид-
ратацијата на цементот. Употреба на замрзнат агрегат не 
е дозволена. 

Член 271 
При изборот на цемент предност треба да им се даде 

на високоактивните цементи со пониска стандардна кон-
зистенција и со побрзо ослободување на хидратациона 
топлина. Цемент со додаток на пуцолан по правило не се 
користи. 

Член 272 
Додатоците не смеат да го забаваат процесот на хид-

ратација на ниски температури, да ја зголемуваат водо-
пропустливоста на бетонот и корозијата на челикот во бе-
тонот. Дејствувањето на додатокот врз бетонот треба да 
се проверува на температура од 4- 50С и на 4- 200С со 
предвидената и со двојна количина на дозирање. 

Член 273 
Пред првото сменување бетонот мора да има нај-

малку 50% од бараната цврстина. Бетонот што во експло-
атација к? биде изложен на смрзнување мора пред првото 
смрзнување да ја има бараната цврстина, а бетонот кој 
истовремено ќе биде изложен и на дејствување на сол за 
одмрзнување, мора да ја има и бараната отпорност на 
мраз и сол за одмрзнување. 

Член 274 
Кога во многу студени денови ќе се симне оплатата 

или ќе се отстрани топлинската заштита не смее да дојде 
до нагло ладење на бетонот, па надворешните површини 
на бетонот мораат да се заштитат. 

Член 275 
При бетонирање на високи температури почетната 

обработливост треба да се определи според претходно ут-
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врдената загуба на обработливост при транспортот и 
градбата. 

Ако се користат забавачи на врзувањето и додатоци 
за зголемување на обработливоста, нивното дејствување 
треба претходно да се докаже на мостри со избран цемент 
и очекувана температура на бетонот. 

Член 276 
Цементот и другите состојки на бетонот што се вгра-

дуваат во масивни елементи мораат да бидат такви што 
температурата на вградениот бетон во никој случај да не 
биде повисока од 4-650С. Во спротивност се преземаат 
мерки за ладење на компонентите на бетонот или за ладе-
ње на бетонот во самиот елемент. 

VIII. ЗАВРШНА ОЦЕНА НА КВАЛИТЕТОТ НА 
БЕТОНОТ ВО КОНСТРУКЦИЈАТА 

Член 277 
За бетон од категорија В.И мора да се даде завршна 

оцена на квалитетот на бетонот која опфаќа: 
- документација за преземање на бетонот по партии, 
- мислење за квалитетот на вградениот бетон, што се 

дава врз основа на визуелен преглед на конструкцијата, 
преглед на документацијата за градењето и верификација-
та на резултатите од евиденцијата на текуштата контрола 
на производството со резултати од контролата на соглас-
носта со условите за квалитетот. 

Врз основа на завршната основа на квалитетот н.а бе-
тонот во конструкцијата се докажува сигурноста и трај-
носта на конструкцијата или се бара дополнителен доказ 
за квалитетот на бетонот. 

\ 
IX. ПРОБНО ОПТОВАРУВАЊЕ 

Член 278 
Испитување со пробно оптоварување се врши за ар-

миранобетонски конструкции, и тоа за: 
- мостови со распон поголем од 15 ш; 
- крански патеки за кранови со носивост поголема од 

5 t; 
- резервоари, силоси, базени; 
- трибини на спортски градежи и трибини во двора-

н а 
- покровни конструкции со распон поголем од 30 т ; 
- системи на меѓукатни конструкции од префабрику-

вани монтажни елементи што првпат се применуваат; 
- конструкции што првпат се изведуваат по нови тех-

нолошки постапки; 
- далноводни столбови на системи што првпат се 

применуваат; 
- сите други конструкции за кои тоа е предвидено со 

проектот. 
Кон пробно оптоварување на конструкцијата може 

да се пристапи откако ќе се прибават докази за квалитетот 
на вградените компоненти на бетонот или армираниот бе-
тон, или на монтажните армиранобетонски елементи спо-
ред соодветниот пропис за југословенските стандарди. 

Член 279 
Пробно оптоварување на мостови се спроведува спо-

ред прописот за југословенскиот стандард JUS U.M 1.046, 
а пробно оптоварување на конструкции во високоградба 
според прописот за југословенскиот стандард JUS 
U.M 1.047. 

Член 280 
Положбата и големината на оптоварувањето при 

пробно оптоварување се определуваат со проектот на кон-
струкцијата. Начинот на оптоварувањето, по правило, му 
одговара на начинот на оптоварувањето во експлоатација 
(статичко оптоварување, динамичко оптоварување). 

Член 281 
Утврдување на носивоста на префабрикувани мон-

тажни армиранобетонски елементи изложени на свиткува-

ње со испитување до лом се спроведува според прописот 
ia југословенскиот стандард JUS U.E3.050. 

Член 282 
Испитување на конструктивните елементи до лом, 

изложени претежно на свиткување е задолжително и за 
конструктивните елементи, ако тие се изведуваат со нови 
технолошки постапки или во серии поголеми од 500 пар-
чиња. Ваквите испитувања се спроведуваат на прототипо-
ви или на модели пред почетокот на сериската изработка 
на конструктивните елементи. 

Член 283 
Ако резултатите од пробното оптоварување се нега-

тивни, задолжителна е санација на конструкцијата. По из-
вршената санација задолжително се повторува пробното 
оптоварување. 

X. ДОПОЛНИТЕЛНО ДОКАЖУВАЊЕ НА КВАЛИТЕ-
ТОТ НА ВГРАДЕНИОТ БЕТОН 

Член 284 
Дополнително докажување на квалитетот на вграде-

ниот бетон се спроведува според прописот за југословен-
скиот стандард JUS U.M 1.048 ако квалитетот на бетонот 
потфрлил во однос на квалитетот баран во проектот на 
конструкцијата, и ако квалитетот на бетонот не може да се 
докаже во смисла на одредбите од овој правилник, поради 
малиот број на мостри. 

Член 285 
Ако со дополнителното испитување се докаже дека 

карактеристичната цврстина при притисок на денот на ис-
питувањето е помала од бараната марка на бетонот (MB), 
сигурноста на конструкцијата треба да се процени со до-
полнителна пресметка. 

Со дополнителната пресметка се проверува дали по-
крај, постигнатата карактеристична цврстина на бетонот 
постои задоволителна сигурност на конструкцијата во 
смисла на овој правилник. 

Ако сметковниот доказ за сигурноста на конструкци-
јата не задоволува, конструкцијата треба или да се санира 
или, ако постои можност, да се намали дозволеното опто-
варување. 

XI. ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ 

Член 286 
Бетонските и армиранобетонските конструкции мо-

раат да се одржуваат во состојба на со проектот предвиде-
ната сигурност и функционалност. Ако дојде до оштетува-
ње на конструкцијата мораат да се преземат потребни 
мерки за заштита, вклучувајќи и мерки за санација. 

Член 287 
Со проектот на конструкцијата се определува зачес-

теноста на контролните прегледи. 
Роковите на контролните прегледи не смеат да бидат 

подолги од 10 години за јавни и станбени згради ; 
5 години за индустриски објекти; 
2 години за мостови. 
Со проектот се предвидуваат контролни прегледи 

што се состојат од: 
а) визуелен преглед, каде што е вклучено снимање на 

положбата и големината на пукнатите, како и на оштету-
вањата битни за сигурноста на конструкцијата; 

б) контрола на уклонот на главните носиви елементи 
на конструкциите под постојано оптоварување. 

Ако врз основа на прегледот под а) се утврди дека си-
гурноста на конструкцијата е намалена во однос на проек-
тираната сигурност, треба да се изврши контрола според 
точка б). 

Во условите на средна и силна агресивност на среди-
ната задолжително треба да се контролира состојбата на 
заштитниот слој на арматурата. 
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XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 288 
Одредбите на овој правилник не се применувал на об-

јекти чие проектирање е завршено и чија из! радба почнува 
во периодот од шест месеци по влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 289 
Со влегувањето во сила на овој правилник престану-

ваат да важат: 
Правилникот за техничките мерки и услови за бетон 

и армиран бетон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/71), 
Правилникот за техничките мерки за употреба на В1-че-
лик во армиранофетонски конструкции („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 18/69 и 14/70), Правилникот1 за техничките 
мерки и условите за употреба на мрежеста арматура во ар-
миран обете неки конструкции („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 32/69) и Правилникот за техничките прописи за упо-
треба на ребрест челик за армиран бетон („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 39/65 и 16/68). 

Член 290 

Пресметковниот дијаграм в 0 форма на квадрат-
на парабола од член 86 на овој правилник може да се ко-
ристи најдолго две години од денот на влегувањето во си-
ла на овој правилник. 

Пресметката на пресекот според дозволените напони 
од член 75 став 2 и чл. 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 
129, 131, 132, 133 и 134 на овој правилник може да се при-
менуваат најдолго две години од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 291 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 
Бр. 07-719/1 
13 февруари 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузи но 1 завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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