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ГЛАВА 1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. Актуалност на изследването 

 

В следствие на всеобщия технически прогрес в края на XIXв. и началото на XXв. 

нараства нуждата от изграждане на съвременен сграден фонд. Миграционните процеси 

са насочени към градските зони, където вследствие на индустриализацията се предлагат 

по добри условия на труд. Налага се ускоряване на строителството, посредством 

внедряване на нови технологии, високотехнологично производство, индустриализирани 

стоителни методи и техники.  

Възникват и се развиват системи за изграждане на сгради, при които отделните 

конструктивни елементи се произвеждат в заводски условия, с висока степен на 

завършеност. На строителната площадка само се сглобяват. По този начин основната 

нужда, довела до възникване на новия тип строителство, а именно нуждата от бързо 

увеличаване и обогатяване на сградния фонд, е задоволена.  

Сградите в България изпълнени посредством сглобяема стоманобетонна 

конструкция са над 700 000. Голяма част от тези сгради са на възраст над 40години, 

което означава, че голяма част от сградите наближават края на проектния 

експлоатационен срок на годност. Дейностите по установяване на действителното 

техническо състояние на всяка една сграда, както и мерките по удължаване на 

експлоатационната и годност излизат на преден план и стават все по-актуални.  

Във тази връзка  през 2012г Столична община  възлага изготвяне на типови 

проекти за обновяване на масовото панелно строителство. Тези проекти касаят 

системите от едропанелното жилищно строителство, а именно: Бс-69-Сф, Бс-69-Сф УД, 

Бс-VII-Сф, Бс-2-63, Бс-2-64-2-68 Земляне. Възниква въпроса обаче доколко е ефективна 

перспективата на предписаните мерки в контекста на една амортизирана, дефектирала и 

остаряла сграда.  

Нормативен ангажимент за изследване на състоянието на съществуващия сграден 

фонд може да се открие и в Национална програма за защита при бедствия 2014-2018. 

Съгласно „План за защита на населението при бедствия“, Част I „Защита при 

земетресения“, /коригиран 2014г./ се предвижда изготвяне на редица мерки по оценка на 

последствията от силни земетресения, определяне на стратегически приоритетни обекти, 

каталогизация на сградите, свързана с оценка на сейзмичния риск въз основа на тяхната 

функция/важност/, година на построяване, височина, фундамент, обитаемост; 

категоризация на мостовете и съоръженията – оценка на риска и изготвяне на проекти за 

тяхното сейзмично укрепване.  

Не на последно място трябва да се спомене и въведената система за проектиране 

на строителни конструкции чрез прилагане на Европейската система за проектиране на 



строителни конструкции т.нар. ЕВРОКОДОВЕ. / НАРЕДБА № РД-02-20-19 ОТ 29 

ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ 

НА СТРОЕЖИТЕ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ЗА 

ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ/[4]. 

В определени аспекти тези нормативни документи имат завишени изисквания, 

което отново извежда на преден план необходимостта от изследване на ефективността на 

различни системи за усилване/обновяване на съществуващите конструкции. 

Необходим е анализ на икономическата обоснованост на привеждането на сгради 

с изключителна обществена значимост към завишените изисквания за 

носимоспособност, дълготрайност  и устойчивост на строителните конструкции, 

съгласно съвременните нормативни документи.  

Наличието на проектна документация и изследвания, третиращи решаването на 

конструктивни и технологични проблеми, породени от характера на проектното решение 

при сгради, изпълнени по типови проекти за сглобяеми конструкции би била от 

изключителна полза при изготвянето на стратегии и програми не само на общинско, но и 

на държавно ниво. 

 

От друга страна България е член на Европейския съюз и като такъв следва да 

прилага европейските практики, директиви и законодателство в приложимите сфери на 

икономическия и обществения живот. 

Повишаване на енергийна ефективност е една от водещите цели в новата 

стратегия на Съюза за работни места и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 

(стратегията „Европа 2020“) [1]. Основната цел е постигане на устойчиво развитие при 

здоволяване на потребностите на днешните поколения без да се нарушава 

задоволяването на потребностите на бъдещите поколения. Тази концепция касае не само 

околната среда, но и социални и икономически аспекти, справедливо разпределение на 

ресурсите. 

Идеята за устойчиво развитие набира все по-голяма популярност и навлиза във 

всички сфери на обществения и икономическия живот. Строителството е сектор, който 

има огромен ефект върху околната среда и е един от основните сектори на социално-

икономическото развитие на обществото, съответно и идеята за устойчиво строителство 

е особено актуална. 

Програмата „Интелигентна енергия – Европа“, създадена с Решение № 

1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване 

на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007 – 2013 г.) [3], е от 

ключово значение за създаването на благоприятна среда за правилното прилагане на 

политиките на Съюза за устойчиво развитие. 

„Региони в растеж“ 2014-2020 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. подкрепя реформите в 

няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие 

на България до 2023 г. ОПРР финансира проекти в областта на регионалното развитие, 

образованието, здравеопазването, социалната политика.  

Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ е насочена към 

образователната инфраструктура.  

Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ е насочена към 

необходимостта от модернизация на здравната инфраструктура. 

Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ е насочена към 

продължаване и доразвиване на процеса на деинституционализация на социалните 

услуги за децата и възрастните хора, включително финансиране на изграждане на нова и 

модернизация на съществуващата материалната база. 

Инвестициите в образователна инфраструктура, възлизат на 12,93% от ресурсите 

по ОПРР 2014-2020 г. и са насочени към модернизация на учебните заведения. 

Инвестициите в образователна инфраструктура адресират специфичните за страната 



препоръки на Съвета по отношение на подобряване публичните разходи в областта на 

образованието. Принос за постигането на тази цел имат и инвестициите във висшите 

училища. 

Предвид гореописаното могат да се структурират и обобщят следните 

специфични цели от ОПРР, които са съотносими към темата на дисертационния труд: 

 Повишаване на енергийната ефективност на публичния сектор.  

 Подобряване на условията за модерни образователни услуги.  

 Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективно използване на 

ресурсите.  

 

 Темите свързани с обновяване на съществуващи сгради в контекста на 

устойчиво развитие са не само актуални, но и национален и европейски 

приоритет.  

Съществено значение за осъществяването на тези приоритетни цели от 

национално ниво имат и темите, свързани с изследване и намиране на ефективни 

конструктивни, технологични и организационни решения при 

усилване/обновяване на съществуващи сгради. 

Основните цели и задачи разглеждани в настоящото дисертационно 

изследване могат да намерят конкретно приложение при търсенето и намирането 

на ефективни решения за идентифицирани в цитираните програми проблеми, не 

само по отношение на усилването/възстановяване на съществуващи сгради с оглед 

прилагане на мерки за повишаване на енергийната им ефективност, но и с оглед 

продължаване на експлоатационния живот на сградите.  

Проведеното експериментално изследване и анализ на резултатите, заедно 

със направения сравнителен технико-икономически анализ на вариантните 

решения директно дава яснота относно ефекта от приложените мерките по 

усилване/възстановяване на  конкретен конструктивен елемент, част от редица 

строително конструктивни системи използвани в България. Фокуса на 

изследването е върху сгради със сглобяема стоманобетонна носеща конструкция.   

1.2. Предмет на изследването. 

Експериментално и теоретично изследване на ефекта от усилването на 

предварително напрегнат подов елемент посредством външно апликирани, фибро-

армирани полимерни системи за усилване с оглед формулиране на ефективни 

конструктивни, технологични и организационни решения. 

1.3. Основни цели и задачи: 

За настоящото научно изследване са формулирани следните основни цели и 

задачи: 

 Обстойно запознаване с обширно използваните строително-конструктивни 

системи за сглобяемо строителство от края на XXвек в Р България; 

 Експериментално изследване на поведението на предварително напрегнат подов 

елемент при вертикално натоварване;  

 Анализ на експерименталните резултати и съпоставянето им с теоретично и 

нормативно заложените параметри при изпълнението на някои системи за сглобяемо 

строителство от края на XXвек в Р България; 

 Обстойно запознаване с методите за усилване на елементи от сглобяеми 

строители конструкции; 

 Обстойно запознаване със системите за усилване посредством използването на 

фибро-армирани композитни материали; 



 Експериментално изследване на ефекта от усилването посредством фибро-

армирани композитни системи на предварително напрегнат подов елемент с 

цилиндрични кухини подложен на огъване; 

 Разработване на технологични и организационни решения при усилване на 

елементи от сглобяеми строителни конструкции; 

 Хронометражни наблюдения относно вложените ресурси - труд, материали, 

време; 

 Изготвяне на организационен модел за изпълнение на строително-монтажните 

работи за усилване, възстановяване и модернизация на съществуващи сгради в условия 

на експлоатация на същите; 

 Сравнителен технико-икономически анализ на варианти решения за усилване на 

конструктивни елементи. 

    



ГЛАВА 2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. ЗАРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИЯ 

СТОМАНОБЕТОН. 

Използването на първи форми на бетон при строителни конструкции датира от 

3000г пр. Хр. Още в древен Египет и в земите около Месопотамия са използвали 

строителни разтвори, съставени от свързващо вещество вар и добавки от пясък и смлени 

скали. 

Съвременния вид на бетона обаче датира от 150г пр.Хр. с т.нар. римски бетон 

(opus caementitium).  
За откривател на стомнобетона се смята френския градинар Моние (Monier), 

който при направа на градински съдове от циментов разтвор влага стоманена мрежа за 

армировка. Преди Моние обаче други французи са използвали стомнобетон в различни 

изделия. Ламбо (Lambot) участва с лодка от стоманена мрежа, измазана от двете страни 

с циментов разтвор на изложението в Париж през 1855г. 

Първата идея за напрегнат стоманобетон дава американецът Джаксън (Jackson) 

през 1886г. Френския конструктор Фрейсине (Eugene Freyssinet) прави първия мост на 

три отвора от предварително напрегнат стоманобетон 1911-1912г. 

 

 
 

Въпреки че предварително напрегнатия стоманобетон се заражда във Франция, 

голямо приложение намира във Великобритания, Германия, Швейцария, Холандия, 

Русия, Италия, страните от източна Европа.  

2.2. ВИДОВЕ СГЛОБЯЕМИ СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНИ 

СИСТЕМИ 

2.2.1. Общи принципи и характерни ососбености на сглобяеми и сглобяемо 

монолитни системи за изграждане на обществени сгради.  

В следствие на всеобщия технически прогрес в края на XIXв. и началото на XXв. 

нараства нуждата от изграждане на съвременен сграден фонд. Възникват и се развиват 

системи за изграждане на сгради, при които отделните конструктивни елементи се 

произвеждат в заводски условия, с висока степен на завършеност. На строителната 

площадка само се сглобяват. Същевременно сглобяемото строителство се характеризира 

с редица особености и се подчинява на редица принципи, които са характерни в по-

голяма или по-малка степен за почти всички сглобяеми и сглобяемо-монолитни системи. 

Основните принципи, на които напълно или частично отговарят слобяемите 

конструктивни системи са типизация, унификация, нормализация, индустриализация, 

оптимизация. Характеризират се и с редица особености, а именно рентабилност, 



автоматизирано управление на произвоството на стоителните елементи, модулна 

координация на размерите, каталожно проектиране, подготвени кадри. 

2.2.2. Видове сглобяеми и сглобяемо монолитни системи за изграждане на 

конструкции на сгради.  

Видовете сглобяеми и сглобяемо моноитни сгради са два основни типа – 

безскелетни и скелетни сглобяеми и сглобяемо монолитни системи. 

Безскелетните сглобяеми и сглобяемо-монолитни системи представляват 

сглобяване на местостроежа на произведени в заводски условия панели, чрез което се 

реализират всички вертикални и хоризонтални носещи, неносещи и ограждащи 

елементи. Характерни са предимно за жилищно строителство.  

Разработени са следните видове  - Сгради тип „Ал. Толстой”, Система 2-63, 

Система 2-64 Земляне, система БС V-VIII-1-68 ПД, Система Бс-69-Сф, Система Бс-IV-

VIII-Гл. , ОС – Гл – 68. За общежития, до VIII степен, Системи Модул’77. Разработена от 

ЗСК Стара Загора, Системи БП’80 и БП’83.  

 

Скелетните сглобяеми и сглобяемо-монолитни системи се състоят от носещ 

конструктивен скелет и преградни неносещи елементи. Такива системи са Системи със 

сглобяеми подови конструкции (елементи тип „Спирол“, конструкции с 2Т панели), 

Скелетно-панелна безгредова отворена система ИМС, Скелетно-панелна безгредова 

ИТИС- България, Скелетно-панелна безгредова напрегната на строежа Е1’72, 

Гъбообразни скелетно-панелни системи, Сглобяемо-монолитна система ПЕЖОС, Сгради 

изпълнявани чрез многоточков подемен монтаж (повдигане чрез изтласкване, повдигане 

чрез изтегляне, система с поединично повдигане на подовите конструкции, система с 

асансьорно повдигане на подовите конструции, система с пакетно повдигане на подовите 

конструкции), Строително конструктивна система СКС УС’73, други. 

2.2.3. Конструктивни особености на строително-конструктивна система СКС 

УС’73. 

Системата СКС УС’73 е отворена скелетно-панелна ставна система. Чрез тази 

система е възможно да се изграждат сгради от 2 до 5 етажа, като е допустимо да се 

изграждат и по-високи сгради. Системата е разработена в съответствие със следните 

нормативни документи:  

„Норми и правила за проектиране на бетоннни и стоманобетонни конструкции”, 

1967г. 

„Натоварване на сгради и съоръжения. Правилник за проектиране.” 1964г. 

„Правилник за строителство в земетръсни райони”, 1964г, изм.1972г. 

Универсалността на приетите обемно-планировъчни решения, контруктивни 

елемeнти и детайлите за тяхната взаимовръзка, правят приложима системата не само в 

сферата на нейното идейно приложение (за университетски сгради), но и в много други 

сгради с обществено предназначение: 

 Административни сгради 

 Здравни заведения 

 Училища 

 Детски градини и ясли 

 Търговски сгради 

 Промишлени сгради 

 

Конструктивната система е отворена скелетно-панелна сглобяема система, 

представляваща съвместна работа на отделните конструктивни елементи от системата. 

Конструктивните елементи са фундаменти, колони с единична или двойна етажна 

височина, греди в надлъжно направление, подови панели в напречно направление, 



вертикални взаимно перпендикулярни диафрагми, които да поемат хоризонталните 

въздействи и стълбищни елементи. 

При разработането на системата е заложена ставна връзка между подовите панели 

и гредите, съответно и детайлите за връзка между тези елементи са моделирани при тази 

предпоставка. 

Връзката колона-греда не позволява предаване на огъващи моменти от гредата в 

колоната, а само на усукващи моменти и срязващи сили. 

При връзката на колоната с гредата се подравнява долния ръб на гредата с долния 

ръб на конзолата на колоната. 

Връзката колона-колона е осъществена посредством цименто-пясъчен разтвор и 

метални планки със заварка. Възела позволява предаване на вертикални товари и 

огъващи моменти. Разработена е номограма за отчитане на носимоспособностите на 

колоните в зависимост от усилията.  

Колоните се запъват в чашковидни фундаменти. 

Хоризонталните въздействия се поемат от диафрагми – хоризонтални(подови), 

вертикални напречни и вертикални надлъжни. 

Връзката между подовите панели и гредите и между отделните подови панели се 

осъществява посредством замонолитка на фугите. Подовите панели са конструирани 

така, че при замонолитване се образуват дюбели по страничната повърхност на панела, 

които поемат хлъзгащите напрежения, които възникват между панелите при работата на 

диафрагмата. Връзката между гредите и панелите се подсилва с армировка. В доливката 

между подовите панели и гредите се поставя надлъжна армировка, която поема опънните 

усилия в хоризонталната диафрагма.  

Вертикалните диафрагми се състоят от : 

Колони за дифрагми с размери 400/400мм 

Стенни елементи с дебелина 150мм 

Гредови елементи за стъпване на подовите панели при диафрагмите, разположени 

по направление на гредите. [5] 

Фундаментите на диафрагмите са монолитни и се проектират за всеки отделен 

проект конкретно, съгласно геоложките условия. 

Стълбищните клетки се състоят от стълбищни рамена и стълбищни площадки със 

или без диференциални стъпала. 

 

Натоварване 

Постоянни товари подова конструкция вътре 

собств. тегло постоянни 

товари 

Fнорм., 

kN/m² 

Fизч., 

kN/m² 

панели вкл. заливки 3.92 4.36 

настилки 0.88 1.14 

леки преградни стени 1.00 1.30 

общо 5.80 6.80 

 

Постоянни товари балкони 

собств. тегло постоянни 

товари 

Fнорм., 

kN/m² 

Fизч., 

kN/m² 

панели вкл. заливки 3.00 3.30 

настилки 1.20 1.56 

конц.сила масивен парапет 2.46 2.70 

хориз. сила върху парапет 1.00 1.40 

общо 4.20 4.86 



   Временни товари 

натоварване подова 

конструкция 

Fнорм., 

kN/m² 

Fизч., 

kN/m² 

подова конструкция вътре 3.0 3.9 

подова конструкция вътре 5.0 6.0 

подова конструкция вътре 7.5 9.0 

подова конструкция вътре 10.0 12.0 

подова конструкция вътре 15.0 18.0 

подова конструкция балкони 4.0 5.2 

  Табл.1 Таблица с постоянни товари подова конструкция 

 

Натоварване от сняг и вятър – съгласно „Натоварване на сгради и съоръжения. 

Правилник за проектиране.” 1964г. 

Натоварване от сейзмични въздействия – съгласно „Правилник за строителство в 

земетръсни райони”, 1964г, изм.1972г. 

  

Статическо изчисление и оразмеряване 

Статическото изчисление и оразмеряването на елементите от системата е 

извършено на база ставна връзка между подовите панели и гредите, съответно и 

детайлите за връзка между тези елементи са моделирани при тази предпоставка. 

Връзката колона-греда не позволява предаване на огъващи моменти от гредата в 

колоната, а само на усукващи моменти и срязващи сили. 

Изготвени са номограми с носимоспособностите на всички елементи в зависимост 

от размера на елемента и отвора. 

Вида на елемента се избира от номограмите за изчислените натоварвания от 

всички постоянни и временни товари. 

 

Материали: 

Бетон Б200, Б300 и Б400. 

Армировка: 

армировъчни пръти AI, Rs=2100кг/кв.см, БДС 4758-62 

армировъчни пръти AIII, Rs=3600кг/кв.см, БДС 4758-62 

 

Подови панели 
Подовите панели са изчислени като греди на две опори. Статическия отвор на 

гредата е приет с 60см(2*30) по-малък от дължината на панела. 

Панелите са изпълнени от предварително напрегнат бетон марка Б400 и са 

армирани със седемтелни снопове от високоякостна стомана /ГОСТ 13840-68/. 

Оразмерени са по якост на огъване и срязване и е осигурена 

пукнатиноустойчивост II категория. 

 
Фиг. 1 Подов панел с цилиндрични кухини 



 

Подовите панели са изготвени с цилиндрични кухини и с номинална ширина 

1200мм и с номинална дължина L=4800mm, 6000mm, 7200mm, 8400mm, 9600mm. 

Предвидени са и панели с дължини 2400мм и 3600мм за вграждане на стълбище с по-

голяма конструктивна клетка. 

Колони 

Колоните са от обикновен стоманобетон, с едностранна или двустранна конзола и 

с размери 400/400мм. 

Номинални височини: 

H= 3000, 3300, 3600, 4200, 4500, 4800, 5400, 6000, 6600 и 7200mm. 

Оразмерени са за центричен и нецентричен натиск, породени от усилията, които 

се предават от гредите от подовата конструкция.  

Взети са предвид и огъващите моменти породени от усукваши моменти в гредите 

и от ексцентрично стъпване на крайните греди върху колоните. 

Армировката е разработена във вид на заварени скелети, удобни за изработка в 

заводски условия. 

Греди 

Гредите са от обикновен стоманобетон. Конструирани са с обратно Т-сечение, 

което дава възможност за двустранно стъпване на подовите панели. Гредите са два вида- 

обикновенни греди и греди, участващи като елементи на вертикалните диафрагми. 

  Оразмеряването е по якост на огъване, срязване и усукване, на деформации и на 

отваряне на пукнатини като греда на две опори. 

Използваните нормативни документи при оразмеряването са ”Норми и правила за 

проектиране на бетонни и томанобетонни конструкции” – София, 1968г. 

Диафрагми 

Хоризонталните въздействия от вятър и земетръс се поемат от три системи 

диафрагми хоризонтални(подови) диафрагми, вертикални надлъжни диафрагми и 

вертикални напречни диафрагми. 

Вертикалните надлъжни и напречни диафрагми поемат силите от подовите 

диафрагми. Предаването на тези сили става чрез дюбелите между греди и подови панели 

при диафрагми по направление на гредите и от специални, анкерирани в подовите 

панели свързващи части за диафрагмите напречно на гредите. 

Вертикалните диафрагми се състоят от : 

 Колони за дифрагми с размери 400/400мм 

 Стенни елементи с дебелина 150мм 

 Гредови елементи за стъпване на подовите панели при диафрагмите, 

разположени по направление на гредите. 

  Стените се оразмеряват като стебло на двойно Т-сечение. Оразмеряването е по 

метода на граничните състояния.  

 

Фундаменти 

Фундаментите са два основни вида: фундаменти под колони и фундаменти при 

диафрагми. 

Фундаментите при колоните са чашковидни, с кота горен ръб, зависеща от 

височината на колоната на първия етаж и дължината на гредите. 

Фундаментите на диафрагмите са монолитни и се проектират в зависимост от 

условията на всеки конкретен обект. По горната повърхност на фундаментите се оставят 

закладни части и чакащи железа за свързване на диафрагмените колони и стени. 

Стълбища 

 Стълбищните клетки се състоят от стълбищни рамена и стълбищни площадки със 

или без диференциални стъпала. Изпълнени са от обикновен стоманобетон. Различните 

видове стълбищни рамена са представени в асортиментни листове.  



Товарите от стълбите се поемат от стените посредством дюбелни връзки, които се 

оформят в предварително оставени за целта отвори в стените и стълбищните елементи. 

Балкони 

Подовите панели за балкони са с означения: 

ПБ – В, където 

ПБ – панела балконска 

В – номинална дължина в см. 

Подовите панели за балкони се изпълняват от обикновен стоманобетон Б300. 

Технология на изпълнение 
При този тип конструкции се използва хоризонтална схема на монтаж – 

изпълнява се изцяло един етаж, след което последователно се изпълняват останалите 

етажи 

Монтажа на елементите се изпълнява в следната последователност: 

 Начало  - след набиране на проектната якост на бетона при монолитните 

фундаменти (70% от проектната якост на бетона); 

 Монтаж на фундаментите върху прясно положен цименто-пясъчен разтвор; 

 Монтаж на колони – обикновенни и диафрагмови; 

 Монтаж на стени; 

 Монтаж на греди – след окончателно завършване на връзката стена за 

диафрагма – колона; 

 Монтаж на подови панели и стълбищни елементи; 

 Монтаж на балконските панели – изключение за панели при преди с отвор 

7 200мм, които се монтират след изправяне на колоните от следващия етаж. 

 

2.3. ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА ПОВРЕДИ И АВАРИИ В 

СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ. 

Различни дефекти, повреди и дори аварии могат да възникнат както по време на 

строителството, така и по време на експлоатацията на сградите и съоръженията, най-

често на отделни елементи и по-рядко на цели конструкции. Те по същество са 

недопустими гранични състояния. 

Строителните конструкции са изложени на различни по характер и вид 

въздействия от началото на строителството през целия срок на експлоатация. 

 

2.3.1. Видове строителни дефекти, повреди и аварии. 

В следствие на тези въздействия в конструкциите могат да възникнат различни  по 

вид повреди и дефекти. 

В зависимост от значението и влиянието върху надеждността на конструкциите 

дефектите и повредите могат да бъдат [6]: 

 Дефекти и повреди незастрашаващи пряко сигурността на конструкциите. Това 

са дефекти и повреди, които коствено влияят надеждността на сторителните 

конструкции и с течение на времето увеличават степента им на износване и 

намаляват тяхната дълготрайност и експлоатационен живот.  

 Дефекти и повреди застрашаващи пряко сигурността на конструкциите. Това 

са повреди, налагащи необходимост от неотложни укрепващи и подсилващи 

строителни дейности, за да се предотврати настъпването на по-тежки повреди 

и/или разрушение.  

 Дефекти и повреди с авариен характер: 

2.3.2. Основни причини за аварии в строителните конструкции. 

  Авариите в строителните конструкции най-често се явяват като следствие на 

съвкупност от няколко причини [7]: 



 Недостатъци на проектите и проектните решения посредством прилагане на 

неадекватни конструктивни решения, изменение на проекта по време на 

строителството, неправилно отчитане на натоварването, грешки в 

изичсленията, недостатъци на нормативната база; 

 Некачествено изпълнение и монтаж вследствие на нарушаване на 

нормативните документи при извършване на строително-монтажни рабтои, 

неизпълнение на предписанията на проектната документация, използване на 

материали със занижени характеристики, липса на контрол върху качеството 

на влаганите материали, незадоволително качество на изпълнените 

конструктивни елементи, липса на квалифициран технически персонал; 

 Неправилна експлоатация на сградите, напр. увеличване на натоварването 

посредством монтиране на допълнително оборудване, замяна на едно 

оборудване с друго, по-неблагоприятно за конструкцията, нерегламентирано 

изпълнение на различни видове отвори, нерегламентирана смяна на 

предназначението на сградата и други. 

 Аварии вследствие на сейзмични въздействия и стихийни бедствия – за 

ограничаване на повредите и авариийте вследвствие на сейзмични въздействия 

са разработени редица нормативни документи, които на база анализ на 

сейзмичния хазарт третират различни правила и процедури по отношение на 

осигуряване на конструкциите срещу частично или пълно разрушение и/или 

ограничаване на повредите от сейзмични въздействия с по-голяма вероятност 

за поява. 

Авариите в строителните конструкции могат да имат различни последици – 

финансови загуби, материали загуби, морални загуби. 

 

2.4. МЕТОДИ ЗА УСИЛВАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

КОНСТРУКЦИИ 

2.4.1. Причините за усилване/възстановяване на строителни конструкции 

Причините за усилване/възстановяване на строителни конструкции могат да бъдат 

обобщени в две основни групи [8]: 

 Нормативно определени причини, които не са свързани със съмнения относно 

сигурността на сградата – когато се налага усилване вследствие нужда от 

удовлетворяване на нормативни изисквания при смяна на предназначение на 

сградата, преустройства, изграждане на пристройки и надстройки, смяна на 

технологично оборудване  и/или инсталации и други; 

 Поради съмнения относно сигурността и  експлоатационната годност на 

конструкцията – усилването/възстановяването е породено от появата на 

повреди, дефекти и аварии в отделни конструктивни елементи или цели 

конструкции. 

Целта на действията свързани с усилване/възстановяване на строителните 

конструкции и конструктивните елементи е повишаване на тяхната носеща способност и 

пространствена коравина. 

2.4.2. Избор на метод за усилване/възстановяване 

Избора на метод за усилване/възстановяване на определен конструктивен елемент 

и/или конструкцията като цяло е свързан не само с намиране на  ефективни решения за 

възникналите проблеми, но и с анализ на технологичната и икономическа обоснованост 

на избраните решения. Предварителните проучвания по отношение на причините довели 

до възникване на дефектите/повредите/аварията, както и изясняване в максимална 



степен на действителното техническо състояние и работа на конструкцията са от 

първостепенно значение. 

При оценката на състоянието на съществуващите сгради винаги има известна доза 

неяснота и неточност, относно размера на приетите параметри. Това е наложило 

въвеждането на различни процедури за анализ и детайлиране, в зависимост от обхвата и 

надеждността на наличната информация. Процедурите са регламентирани в 

нормативните документи. Въведени са три нива на информация, в зависимост от които 

се определя допустимия метод на анализ и стойността на доверителните коефициенти за 

корекция на вложените материали. 

След установяване на необходимостта от възстановяване или усилване на дадена 

конструкция се преминава към избора на подходящи мерки и тяхното осъществяване. В 

следващата фигура са представени стратегиите за възстановяване/усилване при избор на 

подходящи мерки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2 Стратегии за възстановяване/усилване 

2.4.3. Видове интервенции 

Видовете интервенции, които могат да се приложат се структурират по следния 

начин: 

 Локална или цялостна подмяна на повредените елементи, като се вземе 

предвид коравината, носимоспособността и/или дуктилността на тези 

елементи; 

 Добавяне на нови конструктивни елементи (връзки или пълнежни стени, 

нови шайби за поемане на сейзмичното натоварване и др.); 

 Промяна на конструктивната система (към повишаване на регулярността 

или дуктилността, премахване или влагане на нови конструктивни връзки 

и др.); 

 Въвеждане на пасивни защитни механизми – дисипативни връзки, 

сейзмична изолация в основата и др.; 

 Редуциране на масите; 

 Частично разрушаване. 

Процеса по избор на метод на усилване/възстановяване протича по следната 

схема: 



 
Фиг. 3 Схема на процеса за избор на метод на усилване/възстановяване 

2.4.4. Критерии за избор на метод за усилване/възстановяване. 

Критерии за избор на метод за усилване/възстановяване могат да се обобщят като: 

 Социално – икономически критерии – съотношение цена/значимост на 

сградата, разходи за поддръжка, време за изпълнение на предвидените 

мероприятия за усилване; 

 Технически критерии – регулярност на конструкцията по отношение на 

коравина и дуктилност, реагиране на конструкцията, очакван механизъм на 

разрушение, вероятност за достигане на гранично състояние, изпълнимост 

на проектното решение и др.; 

 Архитектурни критерии – функционалност, запазване на ценни 

архитектурни елементи и др. 

 

Висша степен на творческа креативност и професионализъм е постигнето на 

архитектурен ефект от конструктивната намеса при усилване на съществуващи 

сгради, при спазване на изискванията за икономическа обоснованост и положително 

социално въздействие. 

2.4.5. Видове интервенции 

Видовете интервенция са следните [10]: 

 Локална или цялостна промяна на повредените или неповредените 

елементи (възстановяване, усилване или пълна подмяна) предвид 

коравината, носимоспособността и/или дуктилността им; 

 Добавяне на нови конструктивни елементи (връзки, пълнежни стени, 

стоманени пояси и други); 

 Промяна на конструктивната система; 



 Добавяне на нови конструктивни елементи за поемане на натоварване, ако е 

приложимо; 

 Трансформация на съществуващи неконструктивни елементи в 

конструктивни; 

 Други. 

 

2.5  ТРАДИЦИОННИ МЕТОДИ ЗА УСИЛВАНЕ 

Традиционните методи за усилване най-често се осъществява чрез: 

 влагане на стоманобетонни елементи; 

 влагане на стоманени елементи. 

2.5.1. Усилване чрез влагане на стоманобетонни елементи 

Най-често усилването чрез влагане на стоманобетонни елементи се състои в 

изпълнение на стомнобетонен кожух, увеличение на стоманобетонното сечение или 

внедряване на нови конструктивни стоманобетонни елементи. [8] 

За да бъде ефективна усилващата система от съществено значение, не само за този 

тип усилване, е осигуряването в най-висока степен на съвместната работа на системата 

стар-нов елемент. Поради тази причина се налагат определени изисквания към 

материалите от които ще се изпълни усилването, така че да се гарантира максимална 

степен на съвместна работа между стар и нов елемент. 

 Основен принцип при всички техники на усилване/възстановяване е 

разрушението да става преди разрушението на връзката между съществуващия и новия 

материал.  

Когато усилването/възстановяването се осъществява посредством стоманобетонни 

елементи се разчита на адхезията между бетонните повърхности, триене във фугата, 

дюбелно действие и др.  

 Разнообразни са решенията, които могат да се приложат при усилване на 

съществуващи конструкции посредством стоманобетонни елементи, най-характерни в 

строителната практика са: 

 Влагане на допълнителна армировка посредством заваряване на нова към 

същетвуваща и замонолитване на участъка.; 

 Влагане на нова опора. По този начин се намалява подпорното разстояние, 

респективно провисванията и деформациите; 

 Усилване на стоманобетонни плочи с доливка отгоре; 

 Усилване на стоманобетонни плочи с доливка отдолу; 

 Усилване на конзоли и конзолни плочи посредством намаляване на 

дължината на конзолата чрез подпиране с колони, греди и други; 

 Усилване на конзолни елементи може да се осъществи и чрез увеличение на 

носещата армировка, когато проблема позволява такова решение; 

 Усилване на стомнобетонни греди чрез доливка отдолу;  

 Усилване на колони, греди и фундаменти чрез стоманобетонен кожух. 

2.5.2. Усилване чрез влагане на стоманени елементи 

Усилването със стоманени елементи има редица предимства и недостатъци: 

 Лесно и бързо изпълнение, без мокри процеси; 

 По-малко нарушаване на архитектурната среда, заради по-малките 

напречни сечения в сравнение със стоманобетонните елементи; 

 Необходимост от антикорозионна и противопожарна защита; 

 Други. 



Няма ососбени изисквания към материалите освен това стоманата да бъде лесно 

заваряема, тъй като много често отделните елементи от усилващата система се свързват 

помежду си посредством заваръчни шевове. 

Честото излагане на атмосферни условия пък е причината да се търсят ефективни 

решения за антикорозионна защита, както на основните носещи елементи, така и на 

свързващите елементи и детайлите. 

Стоманените елементи трябва да бъдат защитени и за съответната степен на 

пожароустойчивост в зависимост от предназначението и характера на елемента и 

помещението. 

Разнообразни са решенията, които могат да се приложат при усилване на 

съществуващи конструкции посредством влагане на стоманени елементи, най-

характерни в строителната практика са: 

 Влагане на нова опора; 

 Усилване на плочи чрез влагане на стоманени плочи; 

 Усилване на греди чрез влагане на корави стоманени профили, стоманени плочи 

или чрез външна армировка; 

 Усилване на колони чрез стоманен кожух. 

2.6. УСИЛВАНЕ С ФИБРО-АРМИРАНИ КОМПОЗИТНИ СИСТЕМИ 

Усилването с помощта на фиброармирани полимери датира от 90-те години на 

миналия век и намира все по-голямо приложение в строителната практика. 

Усъвършенстват се както материалите за усилване, така и моделите и теориите за 

изследване на усилените системи. 

 По същество композитните системи се състоят от комбиниране на два или повече 

материала, така че получената система да е с по-добри характеристики като цяло от 

всеки от съставните елементи поотделно.  

 Фибро-армираните композитни материали се състоят от два компонента – 

армиращ материал под формата на влакна (фибри) и базов материал, служещ за 

пълнител, нарича се матрица. 

 Първите композитни материали са със стъклени нишки. По-новите и 

усъвършенствани композити са с нишки от карбон, арамид, борон (бор) и други. 

 Правилния подбор на матрица с оглед сцеплението и съвместната работа на 

композитния материал е от същетвено значение.  

 Лепилото е много важен елемент от композитната система. Целта му е да създаде 

сигурна връзка между усилващата система и усилвания елемент, като осигури съвместно 

действие и предаве на напреженията между двата елемента. 

Различни са решенията, които могат да се приложат при усилване на 

съществуващи конструкции посредством влагане на фибро-армирани системи елементи, 

най-характерни в строителната практика са: 

 Усилване на греди посредством прилагане на външно залепени ленти или 

ивици от фиброармиран материал под ълън или перпендикулярно на ръба на 

гредата; 

 Усилване на колони посредствоm кожух от фиброармиран материал; 

 Усилване на плочи посредством система от ламели, ленти и/или ивици от 

фиброармиран материал, залапени еднопосочно, кръстосано, под или над 

елемента; 

 Усилване на стени посредством Х-образно разположени ленти; 

 Усилване на стени и плочи посредством влагане на допълнителна армировка 

от FRP в предварително изпълнени улеи; 

 Други. 

При усилването посредством използването на фиброармирани системи от особено 

значение е надеждното закотвяне на материала. 



2.7.  УСИЛВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИ 

СТОМАНОБЕТОННИ ПОДОВИ ПАНЕЛИ С ЦИЛИНДРИЧНИ 

КУХИНИ  – ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

Предварително напрегнатите подови панели с цилиндрични кухини влизат в 

номенклатурата на редица строително конструктивни системи, използвани не само в 

страната, но и в световен мащаб. Използват се и като самостоятелни решения за подови 

конструкции на сглобяеми или сглобяемо-монолитни сгради.  

Първите предварително напрегнати подови панели с цилиндрични кухини датират 

от 1950те, след като се развива технологията за предварително напрягане на дългги 

стендове. От тогава не са се променили много този вид елементи.  

През 80-те години намират масово приложение в различни строително-

конструктивни системи. Те се прилагат предимно като подови конструкции на 

промишлени, обществени, търговски и мултифункционалнаи сгради, но и при 

изграждането на открити паркинги, функциониращи не рядко при агресивни атмосферни 

условия. 

Развитието на теоретичните познания в областта на строителното инженерство, 

навлизнето на автоматизирани методи за изчисление и промяната в изискванията на 

редица стандарти и нормативни документи налага задълбошеното изучаването на 

поведението на съществуващи системи във времето, както и изследване на различни 

методи за тяхното усилване, възстановяване и/или модернизация. Това се налага не само 

във връзка с привеждането им към завишените изисквания на съвременните нормативни 

документи и стандарти, но и за решаване на проблеми предизвикани от тяхната 

експоатация и амортизация. 

В световен мащаб са извършени редица изследвания по отношение на корелацията 

между изчислителната носимоспособност на предварително напрегнати подови панели с 

цилиндрични кухини и действителната такава получена в експериментална среда. 

Yang [49] извършва експериментално изследване с 59 образци и установява, че 

носимоспособността на срязване и огъване не отговаря на изчислителната съгласно ЕС2 

[51].  Hawkins и Gosh [47] установяват чрез експериментално изследване над 28 образци, 

че носимоспособността на срязване при елементи над 300мм е по-малка от тази 

изчислена по ACI 318 [48]. Подобни заключения правят и Mohhiudin [54] и Mahmud [55] 

при редица тестове с 250мм образци. Pisanty [52] установява, че е необходима корекция 

на FIP Recommendations [53]. Truderung през 2011г изследва носимоспособността на 

подови панели с цилиндрични кухини фомите на разрушение според Американските 

норми[48] и Канадските норми [58]. Установява, че нормативните документи не 

предсказват напълно разпределението на пукнатините сравнено с експрименталното 

изследване. 

Варинатни решения за усилване на предварително напрегнати подови панели с 

цилиндрични кухини се откриват в редица научни изследвания и експериментални 

разработки. 

 От литературния обзор по отношение на методите за усилване на подобни 

елементи е видно, че основните изследвани случаи на усилване са: 

 Усилване на предварително напрегнати подови панели за поемане на 

положителните огъващи моменти в средата на полето посредством 

фиброармирани системи (FRP, CFRP) [18]; 

 Усилване на предварително напрегнати подови панели за поемане на 

отрицателните огъващи моменти при промяна на статическа схема или 

реконструкция, посредством фиброармирани системи (FRP, CFRP) [19]; 

 Усилване на предварително напрегнати подови панели на срязване посредством 

фиброармирани системи [21]; 

 Усилване на подови конструкции от предварително напрегнати подови панели с 

цилиндрични кухини посредством стоманобетонна заливка отгоре [59]. 



 

В различните експериментални изследвания са постигнати различни ефекти по 

отношение на повишаване на носимоспособността на елементите в зависимост от 

усилващата система и светлия отвор на образците.  

През 2011г група румънски учени провеждат изследване относно оценка на 

ефекта от усилване на подови панели с цилиндрични кухини с CFRP система [18]. 

Изследвани са два опитни образци с размери 1200х200х7000, усилени посредством CFRP 

плат с ширина 600mm. След проведеното експериментално изследване е установено, че в 

следствие на усилването носимоспособността на елементите се повишава с 11%. 

Разрушението е достигнато при много по-високи стойности на натоварването от тези 

изчислени по ЕС2. 

Изследване относно повишаване на носимоспособността на срязване на подови 

панели с цилиндрични кухини е проведено от Yuanli Wu1, Shaohong Cheng, Amr El-

Ragaby, Anil Mehta през 2016г [43]. Експерименталното изследване е насочено към 

иновативна техника за повишаване на носимоспособността на срязване на посредством 

прилагане на фибро-армирани полимерни материали от вътрешната страна на подовите 

кухини. От експерименталното изследване е установено, че носиноспособността на 

срязване на елементите след усилване се увеличава с 25-40% в зависимост от броя на 

слоевете и дължината на листовете от усилващ материал. Въпреки значителното 

повишаване на носимоспособността на усилените образци все пак остава въпроса с 

технологията на изпълнение на подобен род усилване при съществуващи сгради. 

Pradeep Kankeri, M Chellapandian и S Suriya Prakash [59] представят на 

конференция в Германия през 2017г изследване на подова плоча от предварително 

напрегнати подови панели с цилиндрични кухини, усилена с бетонова заливка с и без 

прилагане на армировка за поемане на хлъзгащите сили в зоната на контакт на подовия 

панел с доливката. От изледването се установява, че при елементите без допълнителна 

армировка максималната сила на разрушение се повишава с   38,4% сравнена с 

контролен образец, а при елементите с допълнителна армировка големината на 

разушаващата сила се увеличава с 59,6%. 

 

От направения литературен обзор е видно, че било поради несъвършенства на 

нормативната база или поради специфични особености на конкретни конструктивни 

проблеми при предварително напрегнатите подови панели с цилиндрични кухини е 

препоръчително експериментално потвърждение на избраното конструктивно решение. 

2.8. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ 

ПОСРЕДСТВОМ ПОДМЯНА НА ДЕФЕКТИРАЛ ЕЛЕМЕНТ.  

Не рядко се случва при възстановяване на дадена конструкция единици или 

редица елементи да са с висока степен на дефекти и тяхното усилване да е неефективно, 

икономически необосновано или дори физически невъзможно. В такива случай в 

инженерната практика се прибягва към решения свързани с частична или пълна подмяна 

на дефектиралия елемент. 

По често подмяната на дефектирали елементи с нови такива е икономически по- 

изгодна (от гледна точка на финансов ресурс за конкретната интервенция) от 

разработване и изпълнение на мерки по усилването на елементите. Не винаги обаче това 

(подмяната) е възможна, било от технологични съображения, било от културно-

исторически.   

Основния проблем при разработването на конструктивни решения свързани с 

подмяна или усилване на елементи от съществуващи конструкции е съвместната работа 

на нови и стари елементи.  

За целите на научната дисертация са разработени примерни решения за подмяна 

на дефектирал подов елемент с нови конструктивни елементи. Водещия мотив при 

избора на конструктивно решение е съвместната работа на отделните елементи. В 



конкретния случай, съобразно конструктивната схема и начина на предаване на товарите 

меродавно е оразмеряването по втора група гранични състояния посредством 

уеднаквяване на максималните провисвания на новите елементи с тези на 

съществуващите такива. 

Разработени са три варианта на решение за заместване на дефектирал подов панел 

с нов конструктивен елемент: 

 Вариант I – замяна на единичен или група панели с монолитен 

стоманобетоннов елемент 

 Вариснт II – замяна на единичен или група панели със мнолитен 

стоманобетонов елемент с заливка отгоре 

 Вариснт III – замяна на единичен или група панели със стоманени 

елементи 

Оразмеряването на новите конструктивни елементи и при двата варианта е 

извършено при контрол на провисванията, със статическа схема и максимална стойност 

на изчислителни и характеристични товари идентични с тези при които е извършено 

експерименталното изследване. 

 

Варинат I 

При разработването на Варинат I са използвани следните изходни данни: 

L=420cm, Fk=47.10kN, fmax=0.17cm, Бетон С40/50, армировка В500. 

След проведената оразмерителна процедура се получиха следните стойности за 

сечението: 

Бетоново сечение:  H=54cm 

Армировка:   Долна армировка 12N25 (58.90cm2) 

     Горна армировка 12N14 (18.47cm2) 

 

 
Фиг.4. Решение за заместващ конструктивен елемент - Варинт I 

 

Варинат II 

При разработването на Варинат II са използвани следните изходни данни: 

L=420cm, Fk=47.10kN, Бетон С40/50, армировка В500. 

След проведената оразмерителна процедура се получиха следните стойности за 

сечението: 

Бетоново сечение:  H=25cm и армирана заливка 5см 

Армировка:   Долна армировка 12N22 (45.61cm2) 

     Горна армировка 12N14 (18.47cm2) 

 
Фиг.5. Решение за заместващ конструктивен елемент - Варинт II 

 

Варинат III 



При разработването на Варинат III са използвани следните изходни данни: 

L=420cm, Fk=47.10kN, fmax=0.17cm, европейски стоманени греди HEB. 

След проведената оразмерителна процедура при спазване на изискването за 

максимално провисване са избрани стоманени профили HEB240 (3бр.) 

 

 
 

Фиг.6. Решение за заместващ конструктивен елемент - Варинт III 

 



ГЛАВА 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Извършено е експериментално изследване на поведението на стоманобетонни 

подови панели с цилиндрични кухини, усилени посредством външно приложени, фибро-

армирани полимерни системи и натоварени с вертикален товар. 

 

3.1. ОБОСНОВКА НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

Не винаги е възможно да се опише достатъчно точно поведението на 

строителните конструкции поради несъвършенства в изчислителните методики, 

отклонение между заложените физични и геометрични параметри на основните 

елементи и действително изпълнените, отклонения в реализираните въздействия и 

условия на работа сравнени с проектно редвидените. Поради тези и други причини 

натурното и/или опитно изпитване на конструкции и/или елементи от тях могат да дадат 

реална оценка на заложените теоретични предпоставки и параметри. 

3.2. МЕТОДИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ 

3.2.1. Общи положения 

Методическите особености най-общо представляват система от общи правила, 

закономерности и зависимости, които трябва да се спазват с оглед на целесъобразното 

провеждане на дадено изпитване и които до голяма степен гарантират достоверността на 

получените резултати.[3]  

Предмет на експерименталното изследване е поведението на предварително 

напрегнати подови панели с цилиндрични кухини, усилени посредством различни 

фиброармирани полимерни системи с оглед комплексен анализ на ефективността на 

такъв тип усилване с отчитане на конструктивните, технологични и икономически 

особености в контекста на елементи от сгради от образователната инфраструктура.   

 

3.2.2. Експериментални образци 

Образците, предмет на експерименталното изследване, са предварително 

напрегнати подови панели с цилиндрични кухини с размери 120см ширина, височина 

25см и клас по носимоспособност – четири. Изпълнени са от предварително напрегнат 

бетон марка Б400 и са армирани със седемтелни снопове (пряди) от високоякостна 

стомана (ГОСТ 1380-68). Напрягането е осъществено на дълъг стенд при осигурена 

пукнатиноустойчивост II категория. 

 

 
 

Фиг.7 Схема на подов панел ППК – L(l) - 4 
 

 

 3.2.3. Изпитвателна схема 



 За целите на експерименталното изследване е реализирана изпитвателна схема 

максимално близка до теоретичната изчислителна схема. При този вид схеми разликите 

между опитно установените и теоретично изчислените стойности на изследваните 

величини се дължи на несъответствие между качеството на изпълнение и на вложените 

материали сравнено с предвидените по проект.  

 
 

Фиг.8 Статическа схема на подов панел ППК – L(l) - 4 

 

 

3.2.4. Изпитвателни натоварвания и изпитвателна стендова система 

Изпитвателното натоварване е избрано така, че да осигурява еквивалентно пробно 

натоварване, съответстващо по големина и начин на въздействие върху конструктивния 

елемент както действителните експлоатационни или проектни товари. Важно условие е 

изпитвателното натоварване да не съдейства и да не участва в поемането на товарите и 

усилията.   

Проектните натоварвания за подовите панели от разглежданата система СКС 

УС’73 сa избирани съгласно номенклатурата за съответната система. От номограмите за 

избор на подови панели са отчетени максимално допустимите стойности на 

натоварването за поставените експериментални образци и статическия отвор на 

изпитвателната схема. 

 Поради невъзможността да се реализира поетапно на стъпки равномерно 

разпределено натоварване така отчетените максимални натоварвания са приведени към 

концентрирани сили, които предизвикват същите максимални огъващи моменти като 

отчетените максимални равномерно разпределени товари.  

 Максималните равномерно разпределени товари за единица дължина от елмента, 

максималните огъващи моменти и съответсващите им концентрирани сили са дадени в 

следващата таблица. 

 

изчислителен товар нормативен товар 

qd 

max  
Мdmax Fd 

qк 

max  

Мk 

max 
Fк 

kN/m kN.m kN kN/m kN.m kN 

32.90 72.54 70.7 23.50 51.82 47.1 

 

Натоварването върху експерименталните образци се осъществява посредством 

информационно-измервателна система, представляваща комплекс от измервателни 

преобразуватели, измервателни уреди и машини за изпитване, синхронизирани и 

обединени от общ алгоритъм за функциониране с цел автоматично получаване на данни. 

Степените на разтоварване са кратни на степените на натоварване, за да се запази 

съвпадението на съответните точки от правия и обратен ход на графичните зависимости. 

При всяка от реализираните степени се осигурява интервал на задържане с отчитане от 



уредите с оглед осигуряване на необходимото минимално време за преразпределение на 

усилията. 

Схемата на натоварване се разлизира на четири етапа: 

Етап 0 – предварителен етап. Служи за проверка на правилното закрепване и 

действие на измерителните уреди, помощните приспособления, натоварващите системи 

и други. 

 Етап I - до достигане на характеристичната стойност на допустимото 

натоварване. Натоварването се осъществява се на шест стъпки, големината на силата на 

натоварване във всяка точка е 7,85 kN на стъпка. Разтоварването се осъщсетвява на две 

стъпки през 23,55 kN.  

  Етап II - до достигане на изчислителна стойност на допустимото натоварване. 

Натоварването се осъществява на три стъпки до достигане на характеристичната 

стойност на натоварването, големината на силата на натоварване във всяка точка е 

15,07kN на стъпка. След достигане на характеристичната стойност на натоварването се 

осъществяват още шест стъпки до достигане на изчислителната стойност на 

натоварването. Големината на силата във всяка точка е 3,925 kN на стъпка. 

Разтоварването се осъщсетвява на две стъпи през 11,775 kN до достигане на 

характеристичен товар и още две стъпки през 23,55 kN до пълно разтоварване. 

Етап III - до достигане на гранична носимоспособност и разрушаване. 

Натоварването се осъществява на три стъпки до достигане на характеристичната 

стойност на натоварването, големината на силата на натоварване във всяка точка е 

15,07kN на стъпка. След достигане на характеристичната стойност на натоварването се 

осъществяват още три стъпки до достигане на изчислителната стойност на 

натоварването. Големината на силата във всяка точка е 7,85 kN на стъпка. Натоварването 

продължава до достигане на гранична носимоспособност и разрушаване през стъпки от 

3.925 kN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг.9 Схеми на натоварване 

 

За реализиране на натоварването е изработен и монтиран изпитвателен стенд 

състоящ се от две стоманени рамки, свързани с натоварваща система(хидравлични 

крикове с централизирано командване).  

 В следващата схема е представена изпитвателната система. 



 
Фиг.10 Схема на изпитвателна система 

 

3.2.5. Изследвани величини и измервателна техника 

Основните изследвани величини при експерименталните образци, изпитвани 

преди и след усилването са: 

- Провисванията в средата на отвора (сечение L/2) от двете страни на опитния 

образец (страна А и страна Б); 

- Провисванията в четвъртините на отвора (сечения L/4 и 3L/4) от двете страни 

на опитния образец (страна А и страна Б); 

- Средните деформации на бетона в средата на отвора (сечение L/2) от двете 

страни на опитния образец (страна А и страна Б); 

- Премествания на опорите (сечения 0 и L) от двете страни на опитния образец 

(страна А и страна Б). 

 

За измерване на провисванията са избрани датчици с циферблатен индикатор 

/датчици И1 до И10/, на фирма Mitutoyo, Япония. 

За изследване на деформациите в бетона са монтирани 6 броя индуктивни 

датчици за преместване на фирма HBM с подвижно ядро и ход 10мм /датчици Д1 до Д6/. 

Датчик И11 е индуктивен датчик за преместване с ход 50мм, монтиран е в средата 

на отвора,  в средата на напречното сечение към долната повърхност на изпитвателния 

образец. 

 
      Фиг.11 Схема на разположение на измервателните уреди, страна А 

 

 



 
Фиг.12 Схема на разположение на измервателните уреди, страна Б 

 

3.2.6. Усилване на експериментални образци 

Експерименталните образци са усилени посредством системата на ISOMAT 

MEGAWRAP – 200. Системата представлява еднопосочно изтъкан плат от непрекъснати 

карбонови нишки, комбинирани с епоксидна смола EPOMAX – LD за получаване на 

синтетичен материал, които се използва за статично укрепване и усилване на строителни 

носещи елементи под формата на външно залепена армировка.  

 Експерименталните образци са усилени с различна ширина на усилващата тъкан. 

Образец 1 е усилен посредством лента с ширина 600мм, залепена центрично спрямо 

надлъжната ос на образеца по долната му повърхност (противоположна на 

натоварването). Образец 2 и Образец 3 са усилени аналогично с ленти с ширини 

съответно 900мм и 300мм. 

 

3.2.7. Безразрушителен метод за определяне на вероятната якост на натиск 

на бетона чрез повърхностна твърдост. 

За пълнота на експерименталното изследване, с оглед надеждно съпоставяне на 

резултатите от изпитването на експрименталните образци, е извършен безразрушителен 

метод за определяне на вероятната якост на натиск посредством слкерометър на 

SCHMIDT. 

Постановка и апаратура 

При експериманталното изследване са спазени 

всички изисквания на нормативните документи. 

Изполаван е склерометър (Чук на Шмидт). 

 

Изпитани са челата на експерименталните 

образци, като при всяко изследване са подбирани 

подходящи зони, отговарящи на Нормативните 

изисквания.  

За всеки образец са избрани 15 точки, за всяка 

от които са направени по 10 отчета. 

 

 

 

 

 

 

3.3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

Експерименталното изследване се реализира в следната последователност: 



- Издирени са и са доставени в лабораторията към катедра Масивни 

конструкции при УАСГ подходящи предварително напрегнати подови 

елементи с цилиндрични кухини с дължина по-голяма от 600см, височина 

25см и ширина 120см с еднаква (четвърта) марка по носеща способност.  

- Разработени са технологични и конструктивни схеми за усилване на панелите 

за носеща способност и коравина с помощта на външно апликирани полимери, 

армирани с въглеродни нишки. 

- Разработена е методика и програма за изпитване на образците в усилено и 

неусилено състояние. 

- Разработени, изготвени и доставени в лабораторията към катедра Масивни 

конструкции при УАСГ са механични стендови приспособления, позволяващи 

осъществяването на усилването на елементите и на тяхното изпитване. 

- Дължината на доставените подови панели с цилиндрични кухини е коригирана 

посредством скъсяване до 480см във връзка с привеждането им към 

изискванията на разработената методика за изпитване на образците. 

Използвани са диамантени дискове за рязане. 

- Монтирани са изготвените и доставени в лабораторията към катедра Масивни 

конструкции при УАСГ механични стендови приспособления, позволяващи 

осъществяването на натоварването и усилването на елементите и на тяхното 

изпитване. 

- Готовите образци (4бр.) са монтирани поетапно в проектно положение при 

стендовите приспособления. 

- Изпитани са челата на експерименталните образци, като при всяко изследване 

са подбирани подходящи зони. За всеки образец са избрани 15 точки, за всяка 

от които са направени по 10 отчета. 

- Монтирани са датчици на предварително определени, характерни  места върху 

всеки образец, предмет на изпитване. 

- Извършено е поетапно натоварване на стъпки върху образците до достигане на 

нормативна и изчислителна стойност на допустимото натоварване след което 

образците са разтоварени поетапно (3бр.) Измерени са и са записани 

деформациите в характерни точки от сечението. 

- Извършено е поетапно натоварване на стъпки върху един от образците до 

достигане на гранична носимоспособност и разрушаване. Измерени са и са 

записани деформациите в характерни точки от сечението. 

- Записаните деформации са анализирани, изчертани са графики на натоварване 

и деформации. 

- Три от образците са усилени с помощта на външно апликирани FRP при 

различна степен на усилване. 

- Разработена е схема на усилване и схема на натоварване на усилените 

елементи и същото е приложено върху усилените образци (3бр.). 

- Извършено е поетапно натоварване на стъпки върху усилените образците до 

достигане на гранична носимоспособност и разрушаване. Измерени са и са 

записани деформациите в характерни точни от сечението. 

- Записаните деформации са анализирани, изчертани са графики на натоварване 

и деформации. 

 

Основни етапи от изпълнението на експерименталното изследване са представени 

в следващия снимков материал. 

 

 



 
Фиг.13. Образец в готовност за изпитване 

 

 

 

 

 

 
Фиг.14 Пункатини от натоварване на Образец 3 

 

 



 
Фиг.15 Провисване при натоварване на Образец 4. 

 

 

В следващия снимков материал са представени ключови моменти от усилването 

на образците. 

 

 
Фиг.16 Подготовка на материалите 

 



 
Фиг.17 Полагане на епоксидна смола EPOMAX - LD 

 

 

 

 

 

 
Фиг.18 Полагане на MEGAWRAP-200 

 

 

 

 



 
Фиг.19 Разрушение на усилен Образец 1 

 

 

 

 

 
Фиг.20 Отлепване на усилващата система при Образец 2. 

 



 
Фиг.21 Разрушение на Образец 3 

 

При Образец 1 се достигна до гранична носимоспособност и разрушение при сила 

Fразр=286kN. Разрушението е от изчерпана носимоспособност на срязване над опората. 

Установи се процес на пукнатинообразуване, което стартира при сила F=164.85kN и 

бързо се разви с увеличаването на натоварването. 

При Образец 2 се достигна до гранична носимоспособност и разрушение при сила 

Fразр=219kN. Достигнат е признак на разрушениe отлепване на усилващата система. 

Установи се процес на пукнатинообразуване, което стартира при сила F=142.8 kN и 

бързо се разви с увеличаването на натоварването. 

При Образец 3 се достигна до гранична носимоспособност и разрушение при сила 

Fразр=233kN. Разрушението е от изчерпана носимоспособност на срязване над опората. 

Установи се процес на пукнатинообразуване, което стартира при сила F=157 kN и бързо 

се разви с увеличаването на натоварването. 

 

3.4. КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

По време на експеримента са записани измененията на изледваните величини. 

Тези изменения са структурирани в табличен вид във функция на приложеното 

натоварване, времето, мястото им по дължина и широчина на елемента.   

3.4.1. Анализ на резултатите от безразрушителния метод за определяне на 

вероятната якост на натиск. 

За всеки образец са избрани 15 точки, за всяка от които са направени по 10 отчета. 

Данните са записани в табличен вид.  

 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

точка ср.отчет точка ср.отчет точка ср.отчет точка ср.отчет 

1 55.6 1 51.7 1 52.3 1 50.7 

2 52.0 2 51.7 2 51.9 2 49.7 

3 51.6 3 50.9 3 49.6 3 52.7 

4 51.5 4 50.3 4 51.4 4 51.2 

5 48.6 5 50.3 5 52.6 5 49.5 



6 48.0 6 52.3 6 50.2 6 49.8 

7 47.1 7 55.3 7 52.8 7 50.1 

8 49.5 8 52.6 8 54.5 8 50.8 

9 50.5 9 53.9 9 56.4 9 53.8 

10 47.6 10 52.5 10 54.2 10 51.9 

11 49.5 11 53.8 11 53.8 11 53.3 

12 52.4 12 55.0 12 52.8 12 53.1 

13 52.7 13 53.5 13 52.6 13 53.6 

14 54.2 14 52.3 14 53.8 14 53.5 

15 54.4 15 52.6 15 53.2 15 53.6 

ср.аритм. 

отчет за 

Образец 

1 

51.01 

ср.аритм. 

отчет за 

Образец 

2 

52.58 

ср.аритм. 

отчет за 

Образец 

3 

52.81 

ср.аритм. 

отчет за 

Образец 

4 

51.82 

 

Табл. 2 Обобщени разултати от изпитване със склерометър 

 

.  Поради естеството на изпитваните образци е невъзможно паралелното контролно 

изпитване на кубчета за определяне на корекционните коефициенти за съгласуване К. 

Поради тази причина при въведеното безразрушително определяне на вероятната 

якост на бетона се ограничаваме само до сравняване на резултатите и изследване на 

вероятността различните образци да са с еднакъв клас на якост. Извършеното изследване 

няма претенции за определяне на действителната вероятна якост на натиск порaди 

невъзможността да се проведе пълно изследване (посредством кубчета за действително 

разрушаване) съгласно изискванията на нормативните документи. 

Анализа на резултатите се свежда до изчисляване на средноаритметичната 

стойност на всички удари в една точка.  

В следващата таблица са представени обобщените резултати от проведеното 

изпитване по безразрушителен метод за определяне на вероятната якост на натиск на 

бетона. 

 

Образец 
ср.аритм. 

отчет 

Образец 1 51.01 

Образец 2 52.58 

Образец 3 52.81 

Образец 4 51.82 

Табл.3 Обобщени резултати от безразрушителен метод за определяне на 

вероятната якост на натиск на бетона 

 

На база  проведеното безразрушително изследване може да се направи следния 

извод:  Може да се приеме, че класа по якост на натиск на бетона на 

експерименталните образци е един и същ и резултатите получени от 

експерименталното изследване могат да бъдат сравнявани. 

 

3.4.2. Резултати от натоварването на експерименталните образци. 

Резултатите от изпитването на експерименталните образци, усилени и неусилени, 

по групи изследвани величини в характерни точки от напречното сечение, където са 

поставени датчици са структурирани в табличен вид и са представени в Приложение 1. 



 Представяме обобщени диаграми, илюстриращи изменинията на контролираните 

величини. 

 

 

Фиг.22 Провисване в характерни сечения, Fk, Образец 2 и Образец 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.23 Провисване в характерни сечения, Fk, Образец 4 

 

 

Фиг.24 Провисване в средно сечение, L/2, Образец 1 и Образец 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Фиг.25 Провисване в средно сечение, L/2, Образец 1 и Образец 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг.26 Диаграма на измереното провисване, Fk за всички образци, неусилени 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.27 Деформации в бетона, до Fd, Образец 1, Образец 2 и Образец 3 

 

3.5. КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

На базата на резултатите от експерименталното изследване са изведени следните 

количествени показатели за експерименталните образци. 

 

3.5.1. Критерии за оценка на сигурността. 

Проверката на сигурността и носещата способност на дадена конструкция с оглед 

недопускане на настъпване на „крайно гранично състояние“ се извършва посредством 

изчисляване на няколко количествени показателя. 



- Обобщен коефициент на сигурност - ks 
Представлява отношение на разрушаващо усилие или натоварване към 

характеристичното такова. 

ks= max Fu / Fk = max qu /qk 

Този коефициент не се регламентира от нормативните документи, но е важен 

показател при оценката на общата сигурност и безотказност на конструкциите. 

Обичайните стойности за коефициента при качествено изпълнени и правилно 

проектирани конструкции са:    

Вид конструкции ks 

стоманени конструкции 1.5-2.0 

стоманобетонни 

конструкции 1.8-2.5 

дървени конструкции  2.0-3.0 

Табл.4 Обобщен коеф. на сигурност при разл.видове конструкции 

 

Изчислените коефициенти за сигурност при извършеното изпитване на 

експериментални образци са показани в следващата таблица. 

 

-  

-  

-  

 

 
Табл.5 Изчислени коеф. на сигурност за експерименталните образци 

 

- Коефициент на разрушение - krup 
Този коефициент представлява отношение на разрушаващото усилие или 

натоварване към изчислителното такова. 

Krup= max Fu / Fed = max qu /qed 

Този коефициент също не се нормира.Обичайните стойности за коефициента при 

качествено изпълнени и правилно проектирани конструкции са [12], [13]: 

Вид конструкции krup 

Сглобяеми елементи от обикновен 

стоманобетон за сгради ≥1.4 

Сглобяеми елементи от напрегнат 

стоманобетон за сгради ≥1.6 

Напрегнати стоманобетонни елементи 

и конструкции за мостове  ≥1.75 

Табл.6 Коефициент на разрушение при разл.видове конструкции 

Изчислените коефициенти за сигурност при извършеното изпитване на 

експериментални образци са показани в следващата таблица. 

 

 

-  

-  

-  
 

 

Табл.7 Коефициент на разрушение при експерименталните образци 

Образец Fk, kN 

Fu, 

kN ks 

Образец 1 47.10 286 6.07 

Образец 2 47.10 219 4.65 

Образец 3 47.10 233 4.95 

Образец Fed, kN 

Fu, 

kN krup 

Образец 1 70.65 286 4.05 

Образец 2 70.65 219 3.10 

Образец 3 70.65 233 3.30 



 
3.5.2. Критерии за оценка на експлоатационна годност 

Оценката за годност за нормална експлоатация се свежда до определянето и 

едновременното удовлетворяване на следните показатели – ограничаване на най-

големите измерени провисвания, ограничаване на остатъчните провисвания, оценка на 

пукнатиноустойчивостта, оценка за местни дефекти и повреди, оценка за съвместната 

работа на нови и стари части. 

- Ограничаване на най-големите измерени провисвания 
Граничните допустими стойности на провисванията зависят от множество 

конструктивни, технологични, експлоатационни и други фактори и са нормирани в 

нормативните документи. За елементи на подови конструкции на сгради с гладки тавани 

те са ограничени до 1/200 от изчислителния отвор на елемента[12]. 

max fi ≤ f i,adm=(1/200).l 
 Съгласно приетата статическа схема на изпитвателните образци за всички 

образци l=4200mm. 

 Fi,adm =(1/200).4200=21mm 

 

Образец 

fi, 

mm 

fi,adm 

mm fi<fi,adm 

Образец 1 1.52 21 OK 

Образец 2 1.64 21 OK 

Образец 3 1.55 21 OK 

Табл.8 Таблица с измерени и допустими провисвания при експерименталните 

образци. 

 

- Оценка на пукнатиноустойчивостта 

Оценката на пукнатиноустойчивостта се извършва чрез сравняване на измерените 

максимални отваряния на пукнатини с гранично допустимите в зависимост от 

категорията по пукнатиноустойчивост. 

 max acrc≤ aadm 

За стоманобетонни 

конструкции на сгради и 

съоръжения 

аcrc 1, mm аcrc 2, mm 

I категория не се допуска Не се допуска 

II категория ≤ 0.1и 0.2мм ≤ 0 

III категория ≤ 0.3и 0.4мм ≤ 0.2 и 0.3мм 

Табл.9 Гранично допустими пукнатини в зависимост от категорията по 

пукнатиноустойчивост. 

 

аcrc1 - непродължително отваряне на пукнатини от съвместното действие на постояннте, 

продължителните и кратковременните натоварвания; 

аcrc2 – продължително отваряне на пукнатини от действието на постоянните и 

продължителните товари. 

Експерименталните образци са проектирани при осигуряване на II категория по 

пукнатиноустойчивост. При натоварването на експерименталните образци до 

изчислителната стойност на допустимото натоварване не се наблюдава отваряне на 

пукнатини. Първите пукнатини се отвориха при доста по високи стойности от 

изчислителната стойност на максимално допустимото натоварване. Стойностите са 

дадени в следващата таблица. 

 



Образец Fcrc 

Образец 1 164.85 

Образец 2 142.80 

Образец 3 157.00 

Образец 4  105.00 

Табл.10 Таблица с пукнатинообразуваяите сили при различните образци 

 

 При изследването на Образец 4 се отвориха пукнатини, които след разтоварване 

се затвориха напълно. 

 

- Оценка на за местни дефекти и повреди. 

Направен е визуален оглед за наличие на зони с  недостатъчно сцепление, местни 

смачквания около опори и други. Не са налични никакви визуални дефекти и повреди 

при провеждането на експерименталното изследване при натоварване до Eтап II. 

 

- Оценка на съвместната работа между нови и стари елементи и части. 

Съвместната работа между стари и нови елементи е от изключителна важност при 

изпълнението на каквито и да било мероприятия по усилване и възстановяване на 

съществуващи сгради и съоръжения. Обезпечаването на съвместната работа е един от 

основните проблеми при усилването.  

При извършеното експериментално изследване е изпълнено усилване 

посредством полагане на фиброармирани полимерни системи, произведени и 

разпространявани от водеща компания на българския пазар и в световен мащаб. За да 

гарантира сеплението и съвместната работа на усилващата система компанията 

производител въвежда специфични и минимални изисквания относно технологията на 

изпълнение. Всички тези изисквания на производителя са изпълнени при полагането на 

усилващата система. 

При изпълнението на експерименталната част строго се наблюдава поведението 

на усилените елементи. Не се отчетоха никакви визуални признаци за нарушено 

сцепление между елементите, отлепване на усилващата система или други признаци за 

липса на съвместна работа при натоварване до Етап II.  

При Образец 2 отлепване на усилващата система се достигна при натоварване от 

Fразр=219kN, Етап III, което беше третирано като признак на разрушение. 

При натоварване до Етап III на останалите образци разрушението се резлизира от 

изчерпване на носимоспособността на срязване при опората, без да се компрометира 

връзката на усиления елемент с усилващата система. 

3.6. КОМПЛЕКСЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Анализа и оценката на получените резултати включва сравнения между 

експериментално установените зависимости, качествен и количествен анализ на 

получените експериментални зависимости. Резултатите от изследването могат да бъдат 

обобщени по следния начин: 

1) Деформираните линии на изследваните образци съответстват на статическата 

изпитвателна схема и приложеното изпитвателно натоварване. 

2) Остатъчните провисвания на Етап I са практически нулеви, а на Етап II са 

изключително малки. 

3) Проведеното наблюдение върху развитието на пукнатини показва висока 

пукнатиноустойчивост.  

4) Минималното количество усилващ материал, което е положено е достатъчно, за да 

ограничи пукнатините. Полагането на допълнително количество плат е 

безпредметно. 



5) Усилването с външно апликирани композитни полимери (FRP) при къси елементи 

с висока степен на напрягане на практика не влияе върху сумарната носеща 

способноста на елементите поради това, че носещата способност се определя от 

граничната носеща способност по наклонени сечения. 

6) Външно апликиранитe  композитни полимери (FRP) влияят несъщетвено върху 

провисването и остатъчните деформации на елементите, но оказват съществено 

влияние върху пукнатинообразуването като повишават натоварването при което се 

поличава първа пукнатина от 36% до 57%. Това на практика означава или 

повишаване на категорията на пукнатиноустойчивост на елементите при същите 

гранични натоварвания или увеличаване на експлоатационната носеща способност 

с до 57% в случаите, когато тя се лимитира от условията за пукнатиноустойчивост. 

7) Панела и в усилено и в неусилено състояние се държи практически еластично и е в 

сила хипотезата на Бернули за равнинност на сеченията. 

 



ГЛАВА 4. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИ ПО 

УСИЛВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

4.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Да се осигури съвместна работа на нов-стар елемент е трудна задача без гаранция 

за успех. Все пак има минимум от мероприятия, с прилагането на които се увеличава 

шанса за успех. 

4.2. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИ ПО УСИЛВАНЕ И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПОСРЕДСТВОМ ПРИЛАГАНЕ НА УСИЛВАЩА 

СИСТЕМА ОТ ФИБРОАРМИРАНИ КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ. 

4.2.1. Подготвителни работи 

Подготвителните работи при усилване на предварително напрегнат 

стомнобетонов панел посредством усилваща система от фиброармирани композитни 

материали се състои в извършване на поредица от стъпки, които гарантират качествено и 

ефективно изпълнение на усилващата система, както и осигуряване на изискуемото 

сцепление между стар и нов елемент. При подготовката за изпълнение на усилващата 

система се следва следната последователност от стъпки: 

- Привежда се строителната площадка към предписаните в плана за безопасност 

и здраве изисквания – ограждане и обезопасяване съгласно надлежния ред, 

обезопасяване на съществуващи комуникации, технологично обурудване, 

отвори, инсталации и др.; инструктаж и снабдяване с лични предпазни 

средства заетите с дейностите по възстановителните работи лица. 

- Организиране на работното място. 

- Доставка на местообекта на необходимите материали, инструменти и 

механизация. 

- Проверка дали повърхността на стоманобетонния елемент отговаря на 

минималните изисквания на производителя. Съгласно изискванията на 

производителите на карбонови нишки повърхността на бетона трябва да 

притежава якост на натиск по-голяма от 20MPa, а съгласно FIB Bulletin 14 

2001 якостта на опън трябва да е по-голяма от 1.5 MPa. 

- Подготовка на материалите от усилващата система.  

- Преглеждане на тъканта, подлежаща на монтаж за транспортни дефекти, 

цялост и здравина на влакната.  

- Разкрояване на тъканта и изрязване с необходимите размери, съгласно 

приетата схема на усилване. 

4.2.2. Същински работи 

Същинските работи са свързани с измерване на околната температура, в случай че 

има съмнения дали е в необходимия диапазон, очертаване на точното местополагане на 

тъканта, дозиране и смесване на основните компоненти на матрицата. Смолата и 

втвърдителя се доставят в отделни опаковки, които се смесват на обекта. При смесването 

на двата компонента сместта се хомогенизира първоначално със шпакла, след което се 

разбърква с миксер или друг подходящ ръчен инструмент за около 5 минути до 

пбразуване на хомогенна смес с еднороден сив цвят. 

Върху подготвената бетонна повърхност се нанася един слой смола с валяк с къс 

косъм. Повърхността трябва да бъде напълно покрита със смола като се упражнява лек 



натиск при полагане, за да навлезе по-добре материала в повърхността. Нанася се втори 

слой смола с максимална дебелина. 

Поставя се карбоновата тъкан като се следи предварително очертаното 

местоположение. Ако се отчете отклонение чрез леко приплъзване се позиционира по-

точно. Притиска се от вътрешен към външен край на тъканта като се цели 

предотвратяване на образуване на въздушни балончета. Цялата повърхност на плата се 

приглажда с подходящ, ненараняващ повърхността уред с цел по-доброто импрегниране 

на тъканта. 

Поставя се котвата, като се спазват същите изисквания по отношение на 

технологията на изпълнение както и при основната лента. 

Полага се още един слой епоксидна смола за завършване на импрегнирането на 

повърхността и окончателното и залепване. Извършва се с шпакла с гъвкаво острие по 

посока на влакната с цел да не се отлепва вече свързващата система, осигурява се 

 пълно сцепление и премахване на въздушните мехури. 

4.2.3. Довършителни работи 

Довършителните работи, които следва да бъдат положени върху усиления елемент 

не са само с цел придобиване на приемлив естетичен вид, но и с цел осигуряване на 

противопожарна защита.  

 

4.2.4. Времетраене и трудоемкост на отделните процеси при усилване на 

един изпитвателен образец. 

Времетраенето и трудоемкостта на отделните видове работи, изпълнени при 

усилването на един изпитвателен образец, са определени чрез директно измерване на 

вложеното време на място.  

 

№ Описание на видовете дейности 
Работници, 

бр. 

Времетраене, 

мин. 

Трудоемкост, 

ч.ч. 

1 
Измерване на елемента с конец и 

ролетка 

2бр. 

работници 
10мин 0.33 

2 

Подготовка матриали / 

разкрояване плат, забъркване на 

лепило/ 

2бр. 

работници 
25мин 0.83 

3 
Обмазване на повърхността с 

лепило двукратно 

2 бр. 

работници 
14мин 0.47 

4 Полагане на плата 
2бр. 

работници 
10мин 0.33 

5 
Полагане на втори слой лепило за 

котвата 

2бр. 

работници 
5мин 0.17 

6 Полагане на котвата 
2бр. 

работници 
10мин 0.33 

7 
Обмазване на цялата система с 

лепило по контура 

2бр. 

работници 
8мин 0.27 

8 

Обмазване на цялата повърхност 

на усилената зона с лепило, вкл. 

котвите 

2бр. 

работници 
12мин 0.40 

9 
Заглаждане с подходящ 

инструмент 

2бр. 

работници 
8мин 0.27 



 

Обща трудоемкост за усилване на един подов панел: 3.4 ч.ч. 

Звено от 2бр. работници и 1бр. ръководител 

 

Табл. 11 Времетраене и трудоемкост на отделните процеси при усилване 

на един изпитвателен образец 

4.3. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИ ПО УСИЛВАНЕ И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПОСРЕДСТВОМ ВЛАГАНЕ НА 

СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ 

4.3.1. Подготвителни работи 

Подготвителните работи при конструктивни решения, свързани с влагане на нови 

стоманобетонни елементи (напр. подмяна на дефектирал подов панел с монолитен 

стоманобетонен елемент по конструктивен проект и доливка) се състоят в това да се 

подготви строителната площадка за прилагане на приетото конструктивно решение. 

Това са минимум работи, които включват привеждане на строителната площадка 

към предписанията на плана на безопасност и здраве; подготовка на повърхностите; 

отстраняване на дефектиралия подов панел; събиране, сортиране и извозване на 

строителни отпадъци; подготовка на кофражните елементи, армировъчната стомана, 

проверка на предвидените за употреба маханизирани средства, съоръжения, 

приспособления, инструменти, оборуване; пробиване на отвори за болтове за захващане 

на кофражните страници, за оформяне на стоманени дюбели, за преминаване на 

усилваща армировка и др. ; награпяване и щателно измиване на повърхността със струя 

вода на страничните повърхности на съседните панели непосредствено преди 

бетониране. 

Работите по подготовката на повърхностите на съществуващите стоманобетонни 

елементи трябва да се приемат с акт за скрити работи. 

4.3.2. Армировъчни работи 

Основни изискивания за качество и безопасност при изпълнение на армировъчни 

работи: 

Армировъчните елементи се транспортират, съхраняват и монтират при условия 

предпазващи ги от остатъчни деформации. 

Най-често се използва поелементен монтаж, при спазване на следните изисквания 

– в местата на пресичане прътите се съединяват с привързване, свързването на прътите 

към стремената става в ъглите. Временно се укрепват носещите пръти в проектно 

положение, монтират се стремената и се привързват с монтажна тел или се заваряват, 

монтират се други предвидени в проектния детайл елементи и вложки, осигурява се 

бетоново покритие посредством фиксатори и др. 

Приемането на монтираната армировка се извършва преди бетонирането и се 

документира с акт за скрити работи със съответните приложения. 

4.3.3. Кофражни работи 

Основни изисквания за качество и безопасност на изпълнение на кофражни 

работи: 

При традиционно полагане на бетоновата смес се използват кофражни форми.  

Транспорта и складирането на кофражните форми се изпълнява съгласно 

указанията на производителя. 

Непосредствено преди монтажа на кофражното платно повърхността му се 

намазва с кофражно масло с цел по лесно декофриране. 



Броя на кофражните комплекти, типоразмерите и вида на кофражните платна, 

както и елементите за тяхното укрепване зависят от конкретния обект. 

Декофрирането се извършва след достигане на поне 50% от проектната якост на 

натиск на бетона. 

Снетите кофражни форми се почистват и подготвят за следваща употреба. 

4.3.4. Бетонови работи 

Преди започване на бетонирането се проверява надеждността на кофража и 

проектното съответствие на армировката в кофражната форма. 

При нужда се почиства отново кофражната форма от попаднали замърсители, 

издухва се с въздух под налягане, намокря се повърхността на старите бетонови 

повърхности или се обмазват с епоксидна смола. 

При традиционния метод на полагане на бетонната смес е важно да се има 

предвид вида на бетонирания елемент, неговата геометрия.  

Често се налага подпиране на конструкцията или пространствено укрепване за 

периода на изпълнение на мерките по усилване.  

Подаването на бетонната смес става изцяло механизирано, ако е възможно да се 

използва бетонпомпа през съществуващи отвори по фасадата или механизирано до 

котата на етажното ниво и ръчно с транспортна количка за бетон (кофа с колела), с които 

бетонната смес се транспортира до местополагането ѝ и се подава в кофражната форма с 

помоща на насочваща фуния. 

Положената бетонна смес трябва внимателно да се вибрира. 

Не се допуска влагане на бетонни смеси, приготвени с различни видове цимент за 

усилване на един и същ конструктивен елемент. 

4.3.5. Организация на работата и работните екипи 

При нормални условия на работа усилването се осъществява от комплексна 

бригада, състояща се от 4 звена. Броя на работниците в звената и специалността им 

зависи от обема и спецификата на работите, както и графика на изпълнение на 

дейностите. 

Първото звено се състои от двама работника от I квалификационна степен, 

изпълняващи подготвителните работи 

Второто звено се състои от двама работника I и II квалификационна степен 

армировчици, които се занимават с армировъчните работи. 

Третото звено се състои от двама работника I  квалификационна степен 

кофражисти, които се занимават с кофражните работи. 

Четвъртото звено се състои от двама работника I и II квалификационна степен 

бетонджии, които се занимават с бетоновите работи. 

Техническия ръководител на обекта преди започване на всяка работа подробно 

разяснява и обсъжда спецификата, обема и начина на изпълнение на работите с 

работниците. Извършва инструктаж по безопасност и здраве, снабдява ги с лични 

предпазни средства, механизация и др. 

4.4. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Задължително е преди началото на работите да се осигури строителната площадка 

срещу навлизане на лица с неоторизиран достъп до нея. 

Задължително е да се изготви предварително проект по безопасност и здраве и да 

се спазвта всички предписания в него, както и нормативните документи за 

здраавословни и безопасни условия на труд. 

На територията на строителната площадка имат право да присъстват само 

упълномощени лица. 



Задължително е използването на лични предпазни средства, съобразeни със 

спецификата на извършваните дейности. 

Всички лица подлежат на ежедневен инструктаж по безопасност. 

Обезопасяването на строителната площадка се извършва съгласно ПБЗ като 

всички опасни зони да се надлежно обозначават и обезопасяват. 

Забранено е използване на технически неизправна апаратура. 

Машините се използват само от обучен персонал. 

На видно и достъпно място се разполагат пособията за първа медицинска помощ и 

противопожарните средства. 

На видно и достъпно място се поставят табла с телефоните на Бърза помощ, 

службите по ПБ, координатор по БЗ и др. 

За безопасността на работите и работниците на обекта отговаря координатор по 

безопасност и здраве. 

4.5. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 

Упражнява се входящ контрол на качеството на доставените материали и 

съответствието им с проектните предписания, включващ визуален оглед на доставените 

изделия и материали, преглед на придружаващата документация, контрол на 

съответсвието на доставените материали и изделия с придружаващата документация. 

Следи се всички материали да са снабдени със съответните сертификати за 

качество, съгласно нормативните разпоредби. 

Всички скрити работи подлежат на качествен контрол от страна на отговорниците 

на обекта, авторски контрол, инвеститорски контрол, строителен надзор и се 

удостоверяват със съответните актове за скрити работи, съгласно нормативните 

разпоредби. 

Готовите повърхности подлежат на задължителна проверка за качество на 

изпълнение, като особено внимание се обръща на бетоновото покритие и уплътняването 

на бетонната смес. Всяко несъответствие се отстранява веднага след установяването му. 

 



ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСИЛВАНЕ/ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ/ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

5.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

През последните години се наблюдава недостиг на местата в детските градини в 

по-големите градове, недостиг, който постепенно се прехвърля към училищата. Сред 

най-популярните мерки за преодоляване на този недостиг са строителство на нови, както 

и обновяване, реконструкция и разширяване на съществуващи сгради от образователната 

инфраструктура. 

Много често при обществените сгради особено училища, детски градини, болници 

се налага изпълнението на строително-монтажни работи при условия на експлоатация на 

сградите. 

5.2. СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ ПРИ ОБНОВЯВАНЕ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЛИ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ СГРАДИ С 

ОБЩЕСТВЕНА ФУНКЦИЯ. 

Специфичните особености при изпълнение на инвестиционно намерение свързано с 

обновяване на съществуващи сгради с обществена функция могат да бъдат обособени в 

следните групи: 

 Осбености, свързани с избор на изпълнител и възлагане на обществена 

поръчка (проектиране и/или строителство); 

 Особености, свързани с изпълнението на строителството; 

 Особености, свързани с мерките за безопасност при извършване на 

строително-монтажни работи по време на експлоатация. 

5.2.1. Особености, свързани с избор на изпълнител и възлагане на 

обществена поръчка. 

Процедурите по избор на изпълнител на поръчка за проектиране и/или 

строителство минава по реда на ЗОП, където са регламентирани принципите, условията 

и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при 

изразходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, 

свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение. 

Основните принципи при провеждането на обществени поръчки са 

равнопоставеност на участниците, както и публичност и прозрачност. 

Всички процедури по обществени поръчки минават през следните етапи: 

 Подготовка на процедурата за обществена поръчка; 

 Провеждане на процедурата за обществена поръчка; 

 Обявяване на резултатите от процедурата за обществена поръчка; 

 Възлагане на обществената поръчка. 

В ЗОП са регламентирани и сроковете и реда на обжалване на решението на 

комисията. 

От датата на обявяване на решението за откриване на процедура за избор на 

изпълнител по реда на ЗОП до влизане в сила на решението от проведена процедура 

могат да минат месеци. 

При организацията на целия инвестиционен процес тези процедури и 

задължителните срокове следва да бъдат взети предвид. 



5.2.2. Особености, свързани с изпълнението на строително-монтажни 

работи в сгради с обществена функция и в частност сгради от 

образователната инфраструктура. 

Когато разглеждаме сгради от образователната инфраструктура може би най-

същественото и най-отличителното условие е започване, извършване и приключване на 

всякакви строителни дейности в рамките на ученическите ваканции. Това условие е 

наложено от факта, че в повечето случаи сградите обект на стоителна интервенция са 

действащи и са с обществена значимост.  

Подобна е ситуацията и в други сгради с обществена функция, като не рядко 

напълното опразване и обезлюдяване на сградите е невъзможно или силно ограничено. 

Много често обаче това ограничително условие, което е заложено обикновенно от 

самото начало на инвестиционното намерение, не може да бъде изпълнено. 

Прекалено много са неизвестните по отношение на времетраенето на 

предхождащите строителството процедури, а именно избора на изпълниетел по реда на 

ЗОП. Неизвестните срокове идват при обжалване на процедурата или на решението на 

комисията и класирането на участниците в обществената поръчка. 

Забавяне на стартирането или на изпълнението на строителството може да 

възникне и без наличие на забавяне на процедурата по възлагане на обществена поръчка. 

Причините могат да бъдат обективни, субективни или форсмажорни и са характерни за 

строителството като цяло. В такива случай посредством прецизно календарно планиране 

с ежедневен контрол на изпълнението,  отчитане на напрадъка и контрол на доставките е 

възможно да се навакса непредвиденото забавяне.  

5.2.3. Особености, свързани с мерките за безопасност при изпълнение на 

строително-монтажни работи по време на експлоатация на сградата. 

Въпреки прецизното планиране, добрите организационни умения, гъвкавост и 

контрол на изпълнението в редица случай строително-монтажните работи не могат да 

бъдат ограничени и се изпълняват в условия на експлоатация на сградата. В тези случаи 

е необходимо да се предвидят специални мерки за безопасност, както и да се направи 

специфична организация на изпълнението на строително-монтажните работи, 

съобразени със спецификата на предназначението на сградата. 

Мерките трябва да бъдат съгласувани с ръководството на институцията 

стопанисваща сградата, възложителя, изпълнителя и строителния надзор и те в най-общи 

линии са: 

 Сигнализиране и обезопасяване на работните площадки с предпазни 

парапети, мрежи, огради и др; 

 Ограничаване и/или контролиране на неоторизиран достъп до строителната 

площадка; 

 Сигнализиране и обезопасяване на складовите площи; 

 Контролиране на нивата на шум; 

 Контролиране на нивата на запрашеност; 

 Осигуряване на безопасни маршрути за достъп до зоните, които не са 

предмет на строително-монтажни работи; 

 Инструктаж по безопасност на служители и ползватели; 

 Ежедневно информиране на ръководния състав относно работните зони, 

предмет на строително-монтажни работи през съответния ден; 

 Други специфични мерки в зависимост от конкретиката на обекта. 

 

В България документите, които регламентират безопасността при строително-

монтажни работи, без диференциация на предназначението и функцията на сградите са 

Закон за здравословни и безопасни условия на труд [84]; Закон за здравето [85]; Кодекс 

на труда [86]; НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г за минималните изисквания за 



здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи [61]; Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи, част 

Сгради, СЕК [75]. 

В тези документи се регламентират мерките за предотвратяване и преодоляване 

на последиците от настъпили потенциални рискове от строително-монтажните работи, 

но липсва документ идентифициращ специфичните рикове, които биха възникнали при 

строително-монтажни работи в условията на експлоатация на сгради, както и тяхното 

конкретно адресиране. Това води до размиване на отговорностите между Възложител, 

Изпълнител, Ползвател и Контролни органи. 

5.3. СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО 

МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СГРАДИ /В 

ЧАСТНОСТ СГРАДИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТУКТУРА/. 

В нашата строителна практика няма разработена процедура за работа при 

изпълнение на строително-монтажни работи по време на експлоатация на сгради с 

обществена функция и в частност сгради от образователната инфраструктура.  

В редица европейски страни обаче има разработени такива процедури. 

Процедурите са разработени и обезпечени с документи, указания за организация на 

процеса, изпълнение на мерките по информираност и публичност, адресирани са 

отговорностите, описани са конкретните мерки за обезпечаване на безопасността на 

работа в учебна среда.[81], [82], [83].  

В Шотландия [83] има регламентирана процедура, при която процесите и 

работите са разделени на такива преди строително-монтажните работи, по време на 

строително-монтажните работи и след приключване на строително-монтажните работи. 

Сходни процедури са разработени и се следват при съвместна работа на правителството 

и Федерацията на Учителите в САЩ [82], такива процедури се откриват и във 

Великобритания, скандинавските страни и други европейски държави.  

Регламентирани са връзките между участниците, пътищата на комуникация, 

процедурите на отчетност и контрол, нивата на информираност, потенциалните рискове, 

мерките за ограничаване и преодоляване на потенциалните рискове, мерките за 

безопасност, мерките за ограничаване на вредните въздействия от строителните 

дейности върху учащите и служителите, информираност относно маршрутите на 

безопасен достъп до зоните, които не са предмет на строително-монтажни работи, 

информираност относно планирани и непланирани спирания на комунални услуги 

вследствие на строително-монтажните работи, информираност и преразпределение на 

намалените учебни площи и площи за отдих и спорт, процедурите по приключване и 

демобилизация на строителството, процедурите по приемане на строителните работи, 

процедурите по отстраняване на забележки, други. 

Посредством точното описание на стъпките и методите за реакция на всеки етап 

от строително-инвестиционния процес, както и адреса и пътищата на комуникация 

между участниците се минимизират рисковете както за ползвателите на сградите, така и 

за Изпълнителите на строително-монтажните работи и за Възложител и Контролни 

органи. 



5.4. ОРГАНИЗАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО 

МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ /В ЧАСТНОСТ СГРАДИ ОТ 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТУКТУРА/. 

В следващата блок-схема са представени основните етапи при планиране и 

реализиране на мерки по безопасност при изпълнение на строително-монтажни работи в 

сгради по време на екслпоатация. 

 

 
 

Фиг.28 Организационен модел за планиране и реализиране на мерките по 

безопасност при изпълнение на СМР по време на експлаоатация на сгради 

 

Минимални и специфични мерки по ЕТАП ПЛАНИРАНЕ: 



В този етап се идентифицират всички рискове по отношение на безопасността в 

зависимост от спецификата на строително-монтажните работи, потенциалните засегнати 

страни, извършва се анализ на идентифицираните рискове, разглеждат се мерките за 

предотвратяване на настъпването на всеки риск, както мерките по преодоляване на 

настъпили вече рискове, разработват се стратегии и мерки по минимизиране на 

негативното влияние на строително-монтажните работи, определят се отговорните лица 

с техните задължения, отговорности и правомощия, определя се йерархията на 

разпределение на отговорностите, обвързват се с нормативни документи, определят се 

методите за мониторинг и контрол на приетите решения и критериите за изпълнимост, 

изготвят се контролни технически листове с приетите мерки, които се одобряват от 

всички заинтересовани лица, разработване на план за евакуация на служителите и 

ползвателите в случай на инциденти, други. 

Минимални и специфични мерки по ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

В този етап се ангажират конкретните отговорни лица в изпълнението на 

одобрените мерки в предходния етап, изпълняват се мерките по мониторинг и контрол 

на избраните мероприятия, попълват се контролните технически листове съдържащи 

информация относно степента на изпълнение на одобрените мерки по безопасност, 

извършва се анализ на ефективността на предприетите мерки и в случай на 

незадоволителни резултати се преосмислят одобрените решения и се разработват нови 

мерки, други дейности възникнали в хода на строително-монтажните работи. 

Минимални и специфични мерки по ЕТАП ПРИКЛЮЧВАНЕ: 

В този етап след приключване на строително-монтажните работи е изключително 

важно да се извърши щателна проверка дали всички мерки за нормална експлоатация на 

сградата в нормален режим на работа са достъпни и функционират правилно, дали не са 

компрометирани, нарушени или блокирани от строително-монтажните работи. В случай 

на открити несъответсвия е наложителна спешна ревизия на решенията и разработване 

на мерки по обезопасяване на режима на работа и ползване на сградата. 

 

  



ГЛАВА 6. ТЕХНИКО–ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ ОТНОСНО 

ЕФЕКТИВНОСТТА УСИЛВАНЕ НА ПОДОВИ ЕЛЕМЕНТИ 

ПОСРЕДСТВОМ ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИ ФИБРО-

АРМИРАНИ КОМПОЗИТНИ СИСТЕМИ 

 

Направен е сравнителен анализ на вариантни решения за възстановяване на 

носимоспособността на дефектирал елемент (подов панел от междуетажна подова 

конструкция от строително-конструктивна система СКС УС’73) по отношение на 

преките разходи за изпълнение на строителните дейности, времетраене и  

технологично-огранизационните ефекти. 

Разработените вариантни решения са описани в т. 2.6. Възстановяване на 

строителни конструкции посредством подмяна на дефектирал елемент 

Разгледани са следните вариантни решения: 

 Вариант I – замяна на единичен или група панели с монолитен 

стоманобетоннов елемент 

 Вариснт II – замяна на единичен или група панели със мнолитен 

стоманобетонов елемент с заливка отгоре 

 Вариснт III – замяна на единичен или група панели със стоманени 

елементи 

 Вариснт IV – усилване на единичен или група панели посредством 

външно апликирани полимерни състави, армирани с въглеродни 

нишки 

 

6.1. ПЪРВИЧЕН СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВАРИАНТНИТЕ 

РЕШЕНИЯ 

 

  Критерии 

ВАРИАНТ 

1 

ВАРИАНТ 

2 

ВАРИАНТ 

3 

ВАРИАНТ 

4 

Б
аз

о
в
и

 

к
р
и

те
р
и

и
 Съвместимост с 

архитектурно-естетически 

норми 

не да да да 

Приложима технология на 

изпълнение 
да да не да 

Е
к
сп

л
о
ат

ац
и

о
н

н
и

 к
р
и

те
р
и

и
 

Намалена етажна височина 

на помещението отдолу 
да не не не 

Намалена етажна височина 

на помещението отгоре 
не да не не 

Разваляне на настилката в 

помещението отгоре 
да да да не 

СМР, свързани с 

генериране на големи 

количества строителни 

отпадъци 

да да да не 

СМР, свързани с високи 

нива на шум и 

запрашеност 

да да да не 

Възможност за 

експлоатация на 

помещението отгоре 

не не не да 



Възможност за 

експлоатация на 

помещението отдолу 

не не не не 

Табл.12 Първичен сравнителен анализ на вариантните решния 

 

 Вариант I не удовлетворява архитектурно-естетическите изисквания, защото се 

намалява етажната височина на помещението отдолу, заради голямата височина на 

приетото конструктивно сечение.  

 Вариант III не удовлетворява изискванията за технологичност на избраното 

конструктивно решение. При този вариант е необходимо разработване на допълнителни 

конструктивни елементи, за да бъде подпрян новия елемент и да бъдат спазени 

изискванията на чл.169, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ). 

 На базата на този анализ вариантни решения Вариант I и Вариант III не се 

разглеждатпо-нататък. 

 

6.2. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВАРИАНТНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕКИТЕ РАЗХОДИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ 

 

№ Вид работа 

Ед. 

мяр

ка 

Количе

ство 

Ед. 

цена, 

лв. 

Стойност, 

лв. 

1 
Премахване на съществуващи 

настилки 
m² 5.04 8 40.32 

2 Демонтаж на подов панел m³ 0.17 28 4.76 

3 
Извозване на СО/подов панел/ на 

депо /до 15км/ 
т 1.975 10 19.75 

4 
Кофражни работи за нов 

стоманобетонен елемент 
m² 5.04 20 100.8 

5 Армировъчни работи kg 252.12 2.1 529.452 

6 Бетонови работи m³ 1.51 120 181.2 

7 Полагане на мазилка по таван m² 5.04 16 80.64 

8 Полагане на нови настилки m² 5.04 25 126 

  

Сума, /лв/: 1082.922 

  
Сума за 1кв.м., /лв/кв.м./: 214.87 

 

Табл.13 Таблица за преките разходи за Вариант II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Вид работа 

Ед. 

мярк

а 

Колич

ество 

Ед. 

цена, 

лв. 

Стойност

, лв. 

1 
Премахване на съществуваща 

мазилка 
m² 5.04 8.00 40.32 

2 
Полагане на епоксидна смола 

за основа 
m² 2.94 28.50 83.79 

3 
Полагане на усилващ плат с 

котва/60см/ 
m² 2.94 17.00 49.98 

4 
Полагане на епоксидна смола 

за финиш 
m² 2.94 28.50 83.79 

6 Труд     100.00 100.00 

7 Полагане на мазилка по таван m² 5.04 16 80.64 

  
Сума, (лв): 438.52 

  
Сума за 1кв.м., (лв/кв.м.): 87.01 

 

Табл.14 Таблица за преките разходи за Вариант IV 

 

Видно е, че Варинт IV е с по-ниска стойност на преките разходи за изпълнение на 

строително-монтажни работи. 

 

6.3. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВАРИАНТНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СТРОИТЕЛНО-

МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ 

 

№ Вид работа 
Ед. 

мярка 

Количе

ство 

Работн

ици, 

бр. 

Трудоем

кост, 

[ч.ч.] 

Времет

раене, 

[час] 

1 
Премахване на съществуващи 

настилки 
m² 5.04 3 5.80 1.93 

2 Демонтаж на подов панел m³ 0.17 3 2.3 0.77 

3 
Кофражни работи за нов 

стоманобетонен елемент 
m² 5.04 3 14.36 4.79 

4 Армировъчни работи kg 
252.1

2 
3 10.34 3.45 

5 Бетонови работи m³ 1.51 3 2.017 0.67 

6 Полагане на мазилка по таван m² 5.04 3 4.3 1.43 

7 Полагане на нови настилки m² 5.04 3 2.13 0.71 

   
общо времетраене,/час/: 13.75 

   

времетраене за 

1кв.м.,/час/: 
2.73 

 

Табл.15 Таблица с времетраене на строително-монтажните работи за 

Вариант II 

 



№ Вид работа 
Ед. 

мярка 

Колич

ество 

Работн

ици, 

[бр.] 

Трудое

мкост, 

[ч.ч.] 

Времетр

аене, 

[час] 

1 
Премахване на съществуваща 

мазилка 
m² 5.04 2 5.796 2.898 

2 
Подготовка на елемента и 

материалите 
    2 1.18 0.59 

3 
Полагане на епоксидна смола за 

основа 
m² 2.94 2 0.62 0.31 

4 
Полагане на усилващ плат с 

котва/60см/ 
m² 2.94 2 0.68 0.34 

5 
Полагане на епоксидна смола за 

финиш 
m² 2.94 2 0.92 0.46 

6 Полагане на мазилка по таван m² 5.04 2 4.3 2.15 

   

общо времетраене, 

/час/: 
6.75 

   

времетраене за 1кв.м., 

/час/: 
1.34 

Табл.16 Таблица с времетраене на строително-монтажните работи за Вариант 

IV 

 

От представените таблици е видно, че времетраенето на строително-монтажните 

работи при Вариант IV е по-малко за един кв.м. от това при Варинат II. 

 

 

6.4. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВАРИАНТНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ 

ОСОБЕНОСТИ. 

 

6.4.1. Дейности по организация на строителната площадка. 

Строителния процес е организиран в условията на съществуваща сграда. 

Положителните аспекти от извършване на строително-монтажни работи в условията на 

функционираща сграда са свързани с организацията на временното строителство – 

организирането на приобектов офис в съществуващите помещения, възможност за 

използване на функциониращи санитарни възли, електроенергия и вода за строителни 

цели, доставката на материали се осъществява по съществуващата улична мрежа.  

 

6.4.2. Сравнителен анализ на технологията на изпълнение на 

СМР-тата при вариантните решения. 

При избора на технология на изпълнение при Вариант II се има предвид, че 

всички дейности свързани с демонтажа на съществуващия подов елемент, кофражните, 

армировъчните и бетоновите работи трябва да се изпълняват в условията на стеснен 

работен фронт и ограничени максимални габарити на използваните елементи и 

механизация.  

Изпълнението на дейностите в условията на същесвтуваща и функционираща 

сграда при Вариант IV не влияе на избора на технология на изпълнение. 

 

 

 

 



6.5. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВАРИАНТНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 

Строителната дейност оказва значителен негативен екологичен ефект, като 

екологичните проблеми са с най-различно естество – промени в климата дължащи се на 

парниковия ефект и разрушаване на озоновия слой; замърсяване на въздуха, почвата и 

водата с вредно вещества; депониране на отпадъци; разрушаване на ландшафта; 

осушаване и други.[1] 

В литературата се предлага следното уравнение за устойчивост на 

строителството: 

Използване на по-малко материали и енергия + минимизиране на отпадъците и 

влиянието върху околната среда + повишаване на експлоатационния срок на сградата 

= устойчивост 

Сравнителния анализ на вариантните решения е изготвен по това уравнение и 

обхваща и трите компонента на устойчивост. 

 

ВАРИАНТ II ВАРИАНТ IV 

по-голямо количество строително-

монтажни дейности 

минимално количество строително-

монтажни дейности 

по-голямо количество енергия за 

производство на материалите 

по-малко количество енергия за 

производство на материалите 

по-голямо количество енергия за 

строително-монтажни работи на 

обекта 

по-малко количество енергия за 

строително-монтажни работи на 

обекта 

по-голямо количество генерирани 

строителни отпадъци 

минимално количество генерирани 

строителни отпадъци 

по-голямо влияние на околната среда 

посредством генерираните строителни 

отпадъци 

минимално влияние на околната 

среда посредством генерираните 

строителни отпадъци 

повишаване на експлоатационния срок 

на сградата 

повишаване на експлоатационния 

срок на сградата 

Табл.17 Таблица за сравнителен анализ на компонентите на устойчивост на 

строителството при различните вариантни решения. 

 

Видно е, че Вариант IV е с по-добри показатели на устойчивост на строителството 

от Варинат II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.6. ИЗВОДИ ОТ СРАВНИТЕЛНИЯ АНАЛИЗ НА ВАРИАНТНИТЕ 

РЕШЕНИЯ. 

 

Резултатите от сравнителния анализ между варинатните решения по отношение 

на гореописаните критерии са обобщени в следната таблица. 

 

 

Критерии за сравнителен анализ 

Варинат с по-

добри показатели 

по конкретния 

критерий 

Сравнителен анализ на вариантните решения по 

отношение на преките разходи за строително-

монтажните работи 

Вариант IV 

Сравнителен анализ на вариантните решения по 

отношение на времетраенето на строително-

монтажните работи 

Вариант IV 

Сравнителен анализ на вариантните решения по 

отношение на организацията на строителната 

площадка 

Вариант II и 

Вариант IV 

Сравнителен анализ на вариантните решения по 

отношение на технологията на изпълнение на 

строително-монтажните работи 

Вариант IV 

Сравнителен анализ на вариантните решения по 

отношение на устойчивост на строителството 
Вариант IV 

 

Табл.18 Обобщен сравнителен анализ на вариантни решения 

 

 

От сравнителния анализ по изброените критерии може да се заключи, че 

Вариaнт IV (усилване посредством прилагане на външно-апликирани фирбо-

армирани полимерни системи) е с по-добри показатели по всеки един от 

разглежданите критерии. 

 



ГЛАВА 7. НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ ОТ 

ДИСЕРТАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ И НАСОКИ ЗА БЪДЕЩА 

РАБОТА 

 

7.1. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ДИСЕРТАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

8) Деформираните линии на изследваните образци съответстват на статическата 

изпитвателна схема и приложеното изпитвателно натоварване. 

9) Остатъчните провисвания на Етап I са практически нулеви, а на Етап II са 

изключително малки. 

10) Проведеното наблюдение върху развитието на пукнатини показва висока 

пукнатиноустойчивост.  

11) Минималното количество усилващ материал, което е положено е достатъчно за да 

ограничи пукнатините. Полагането на допълнително количество плат е 

безпредметно. 

12) Усилването с външно апликирани композитни полимери (FRP) при къси елементи 

с висока степен на напрягане на практика не влияе върху сумарната носеща 

способност на елементите поради това, че носещата способност се определя от 

граничната носеща способност по наклонени сечения. 

13) Външно апликиранитe  композитни полимери (FRP) влияят несъществено върху 

провисването и остатъчните деформации на елементите, но оказват съществено 

влияние върху пукнатинообразуването като повишават натоварването при което се 

отваря първа пукнатина от 36% до 57%. Това на практика означава или 

повишаване на категорията на пукнатиноустойчивост на елементите при същите 

гранични натоварвания или увеличаване на експлоатационната носеща способност 

с до 57% в случаите когато тя се лимитира от условията за пукнатиноустойчивост. 

14) Панела и в усилено и в неусилено състояние се държи практически еластично и е в 

сила хипотезата на Бернули за равнинност на сеченията. 

15) От организационно-технологична гледна точка усилването на стоманобетонни 

подови панели посредством външно апликирани полимерни системи с въглеродни 

нишки е по-ефективно от традиционните методи на усилване и замяната на 

подовия елемент с монолитна стоманобетонна плоча и заливка. 

16) При сравнителния анализ на вариантните решения по показател преки разходи се 

установи, че усилването на стоманобетонни подови панели посредством външно 

апликирани полимерни системи с въглеродни нишки е по-ефективно от 

традиционните методи на замяна на подовия елемент с монолитна стоманобетонна 

плоча и заливка. 

17) При сравнителния анализ на вариантните решения по показател времетраене на 

строително-монтажните работи се установи, че усилването на стоманобетонни 

подови панели посредством външно апликирани полимерни системи с въглеродни 

нишки е по-ефективно от традиционните методи на замяна на подовия елемент с 

монолитна стоманобетонна плоча и заливка. 

18) При сравнителния анализ на вариантните решения по отношение на 

устойчивостта на строителството се установи, че усилването на стоманобетонни 

подови панели посредством външно апликирани полимерни системи с въглеродни 

нишки е по-ефективно от традиционните методи на замяна на подовия елемент с 

монолитна стоманобетонна плоча и заливка. 

 

 

 

 

 



7.2. НАУЧНО-ПРОЛОЖНИ ПРИНОСИ 

1) Установено е, че усилване на предварително напрегнати стоманобетонни подови 

панели посредством външно апликирани полимерни системи с въглеродни нишки 

(FRP системи) влияе несъществено върху носеща способност на огъване и 

провисване на елементите, но повишава с до 57% пукнатиноустойчивостта на 

елементите. 

2) Експериментално е потвърдено, че разрушаването на този вид елементи при 

висока степен на напрягане и малки отвори се определя от носещата способност по 

наклонени сечения и характера на разрушението е крехък. 

3) Експериментално е потвърдено, че при елементи от типа на изследваните такива 

във висока степен е в сила хипотезата на Бернули за равнинност на сеченията.  

4) Извършен е сравнителен анализ на вариантни решения установяващ, че 

усилването на стоманобетонни подови панели посредством външно апликирани 

полимерни системи с въглеродни нишки е по-ефективно от организационно-

технологична и експлоатационна гледна точка в сравнение с  традиционните 

методи на замяна на подовия елемент с монолитна стоманобетонна плоча и 

заливка. 

5) Извършен е сравнителен анализ на вариантни решения, установяващ, че 

усилването на стоманобетонни подови панели посредством външно апликирани 

полимерни системи с въглеродни нишки е по-ефективно от технико-

икономическа гледна точка в сравнение с  традиционните методи на замяна на 

подовия елемент с монолитна стоманобетонна плоча и заливка. 

6) Извършен е сравнителен анализ на вариантни решения, установяващ че 

усилването на стоманобетонни подови панели посредством външно апликирани 

полимерни системи с въглеродни нишки е по-ефективно в сравнение с  

традиционните методи на замяна на подовия елемент с монолитна стоманобетонна 

плоча и заливка по отношение на устойчивост на строителството. 

 

7.3. НАСОКИ ЗА БЪДЕЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

1) Разработка на технологично и икономически целесъобразни типови проектни 

решения за характерни случаи на усилване на подови конструкции от сглобяеми 

елементи на сгради, изпълнени с помощта на различни сглобяеми системи. 

2) Разработването на алгоритъм за ефективно приложим сравнителен анализ между 

различни вариантни решения по предварително идентифицирани критерии. 

3) Разработване на методика за организиране на строително-монтажните работи  в 

условията на експлоатация на сгради с различно функционално предназначение. 
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