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Тема 1:
Дефекти, повреди и причини за възникването им при
различните видове сгради
1. Видове дефекти и повреди
1.1. Дефекти и повреди незастрашаващи пряко сигурността на конструкциите –
могат да предизвикат частично разрушение или отказ в отделни елементи, или
намаляване на дълготрайността и експлоатационния живот на конструкциите с
течение на времето, за това трябва да бъдат своевременно отстранени:
• Повърхностни шупли в стоманобетонните елементи;
• Разслояване на уплътнен бетон;
• Геометрични отклонения в напречните размери на елементите;
• Остатъчни силови пукнатини с допустими размери;
• Силови и пукнатини в неносещи елементи ;
• Недостатъчна дебелина на бетонно покритие на армировката;
• Начална степен на корозия на армировката - до 5% от напречното сечение;
1.2. Дефекти и повреди застрашаващи пряко сигурността на конструкциите –
показват спешната необходимост от възстановяване или усилване на
конструкцията:
• Наличие на недопустими пукнатини;
• Наличие на частични явления близки до резонанс на части от конструкцията,
причинени от вибрации на стационарни машини;
• Релаксация на високоякостна, предварително напрегната армировка, която
води до значително провисване;
• Недостатъчна натискова якост на бетона;
• Средна и висока степен на корозия на бетона и/или армировката;
1.3. Дефекти и повреди с авариен характер – констатирането им трябва да доведе до
незабавни укрепителни работи за предотвратяване на колапс на конструкцията или
части от нея преди изготвяването на проект за възстановяване или усилване или
разрушението на сградата.
• Изчерпване на якостта на опънната зона с провлачане на носещата армировка;
• Прекъснати от корозия или скъсани стремена в опорни зони;
• Нарушаване на сцеплението между бетона и армировката;
• Изчерпване на натисковата якост на бетона;
• Наличие на пукнатини и местни смачквания в опорни зони;
• Напречни пукнатини в огънати елементи с широчини около и над 1 мм;
• Много висока степен на корозия на носещата армировка - над 25% ;
• Местна и обща загуба на устойчивост;
• Значителни неравномерни слягания на основи и фундаменти;
• Значителни провисвания, по-големи от теоретичните;
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2. Причини за възстановяване/усилване на сгради
Възстановяването/усилването на сгради може да бъде продиктувано от
множество причини, които най-общо могат да се разделят в две групи:
• нормативно определени причини – възстановяването/усилването на сградата не е
предизвикано от съмнения относно сигурността или експлоатационната й
годност, а се налага, за да се удовлетворят законови изисквания, във връзка с
други решения, касаещи сградата; такива причини са смяна на предназначението
на сградата, преустройства, надграждане, смяна на технологично оборудване
или инсталации, промени в нормативната база и др.
• причини, свързани със сигурността и експлоатационната годност на сградата –
възстановяването/усилването на сградата е предизвикано от проявата на
повреди, дефекти или аварий, които могат да се дължат на неправилна или
продължителна експлоатация, недостатъчна поддръжка, въздействия на
околната среда, претърпени бедствия, грешки в проектирането или
изпълнението, предишни несполучливи интервенции и др.
2.1.Смяна на предназначението на сградата
Една от най-честите причини, поради която се налага възстановяване или
усилване на конструкцията на дадена сграда, е смяна на нейното предназначение.
Често, особено в централните градски части, има множество стари жилищни и
други сгради, които, дори и да нямат статут на недвижимо културно наследство,
оформят облика на града. Понякога тези сгради са безстопанствени, което води до
влошаване на тяхното състояние и дори до предаварийни състояния. Поради
благоприятното им местоположение или по други причини, такива сгради могат
успешно да се използват като административни, обществени и др. За да е възможно
това, сградата трябва да се възстанови и усили, за да е в състояние да посрещне
увеличените въздействия, породени от смяната на нейното предназначение.
Тук трябва да се подчертае, че докато за нови сгради функцията определя
характеристиките на конструкцията (използвани материали, конструктивна
система, отвори и др.), то при съществуващите сгради е обратното. Избраната нова
функция на сградата трябва да е такава, че да е съобразена с характеристиките на
конструкцията, така че намесите по промяна на конструктивната система да са
минимални.
2.2.Преустройства, надграждане, смяна на технологично оборудване или
инсталации
Дори когато сградата запазва предназначението си като цяло, в нея
периодично се извършват различни промени, свързани с променящите се нужди на
нейните обитатели. Те могат да са свързани с частични преустройства, при които се
обединяват или разделят помещения, при което се променя разпределението на
масите върху конструкцията, а понякога може да се повлияе и на регулярността й.
Други, все по-често срещани напоследък преустройства, са свързани с
осигуряването на достъпна среда (изграждане на нови асансьори, рампи и др.).
Съшо така, нарастващите изисквания за вътрешната среда на сградите, налага
промяна на съществуващите инсталационни системи (електро, ВиК) или добавяне
на нови (ОВК), при което често се налага направата на отвори в конструкцията,
водещи до намаляване на нейната коравина и концентрация на напреженията.
Марина Трайкова, Таня Чардакова
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Значителна част от въздействията върху конструкцията на сградите, особено
при промишлени сгради, се формират от технологично оборудване. При смяната му
и/или при внасяне на ново оборудване, често се налагат мерки за интензивни
усилвания, породени от увеличената полезна маса и/или от допълнителни
динамични въздействия, предизвикани при работата на някои машини от
технологичното оборудване.
2.3.Развитие в нормативната база
Развитието на науката и натрупването на практически опит са основата на
промени в нормативната база. Най-често по-новите нормативни документи имат
по-строги изисквания към конструкциите. Понякога се предприема
възстановяване/усилване на определени сгради, във връзка с привеждането им в
съответствие със съвременните стандарти.
Нещо повече, развитието на нормативната база е пряко свързано
възстановяването/усилването на сгради, нуждата от които е предизвикана по други
причини, особено ако те са нормативно определени. Изискванията за привеждане в
съответствие със съвременната нормативна база обикновено са много по-строги,
ако се предвижда смяна на предназначението, преустройства или надграждания,
отколкото ако възстановяването/усилването е продиктувано от появили се по
различни причини дефекти, повреди или аварий.
2.4.Грешки в проектирането или изпълнението
Понякога и все още незавършени сгради се нуждаят от възстановяване /
усилване. Причината обикновено се дължи на грешки в проектирането или
изпълнението. Такива грешки могат да станат видни и на по-късен етап, когато
сградата вече е в експлоатация. Тогава тяхното отстраняване или коригиране е
значително по-трудно, тъй като предприетите интервенции не трябва да нарушават
нормалната експлоатация на сградата.
Често срещана проектантска грешка е пренебрегването на експлоатационните
гранични състояния, което може да доведе до големи деформации и пукнатини в
конструкцията и неконструктивните елементи, вибрации при ходене и др. Макар и
сигурността на конструкцията да не е застрашена, такива дефекти също трябва да
бъдат отстранявани, защото те нарушават нормалната експлоатация на сградата,
както и чувството за сигурност на обитателите й.
Късите срокове за изпълнение, нередовният авторски и независим надзор,
стремежа за конкурентност, неспазване на технологията на строителния процес и
други, стават причина за отклонения от проектната документация. В такива случаи
може да се наложи усилване на сградата преди още тя да бъде завършена в груб
строеж.
Количествено обобщение на причините, довели до дефекти, повреди и аварий
на конструкцията на сгради от 1966г. до сега е направено на фиг.1-1. В повече от
половината от случаите, причините са свързани с грешки в изпълнението. Дефекти,
повреди и аварии са предизвикани от грешки в проектирането, които могат да се
дължат и на несъвършенства в нормативната база. Останалите случаи са свързани с
експлоатацията на сградата и събитията, които могат да настъпят по време на
експлоатационния й живот.
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неправилна експлоатация,
амортизация, претърпени
бедствия и катастрофи

15-25%

грешки в
изпълнението

50-60%

грешки в проектирането
и несъвършенства в
нормативната база

20-25%

Фиг. 1-1 Причини за поява на дефекти, повреди и авариий в сградите
2.5.Неправилна или продължителна експлоатация, недостатъчна поддръжка и
въздействия на околната среда
Едни от най-тежките повреди по сградите се дължат на липсата на текуща
поддръжка. Понякога дори малки на пръв поглед повреди могат да станат причина
за значителни и скъпи ремонтни работи: например нарушена хидроизолация може
да стане причина за възстановяване или дори подмяна на цялата покривна
конструкция; запушени отводнителни системи могат да причинят претоварване на
конструкцията от сняг или дъжд, които да доведат до аварии; частично нарушаване
на бетонното покритие може да доведе до тежка корозия на армировката и др.
Друга причина за тежки повреди е неправилната експлоатация на сградата –
системно претоварване на конструкцията, внасяне на агресивни агенти, от които тя
не е защитена и др. Тук от ключово значение е след възстановяването на
конструкцията, причинителят на повредите да бъде отстранен или сградата да бъде
съответно осигурена за новите условия.
Разбира се, дори и при правилна експлоатация и поддръжка, времето оставя
своя отпечатък върху сградите. При все това животът на сградата може да бъде
значително увеличен, ако се предприемат адекватни мерки за нейното
възстановяване / усилване, както е показано на фиг.1-2.

ремонтопригодност

Начална
безотказност

25

амортизация

50%

ремонтопригодност

амортизация

100%

50

75

100

125

150

Продължителност на експлоатация на конструкцията в години

Фиг. 1-2 Дълготрайност и амортизация на конструкцията
В последните десетилетия редица конструкции по света и у нас, запазили се в
Марина Трайкова, Таня Чардакова
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продължение на стотици и дори хиляди години, започват да се рушат ускорено без
видима промяна на условията на експлоатация. Причината е замърсената околна
среда, която може да бъде ключов фактор и за рушенето на сравнително нови
незащитени конструкции.
2.6.Претърпени бедствия и катастрофи
Земетресения, пожари, наводнения, удър от превозно средство, терористични
актове и други бедствия и катастрофи могат да причинят големи повреди и аварий
в сградите. В такива случаи трябва добре да се обмисли целесъобразността на едно
възстановяване или усилване, тъй като щетите могат да бъдат значителни.
Ако бедствието е мащабно и са засегнати голям брой сгради, оценката на
тяхната безопасност, решението за степента и вида на евентуални интервенции,
проектирането и изпълнението на възстановяване или усилване, могат да се окажат
огромен организационен и фнансов проблем. Необходимо е да съществува
предварително изготвен план за преодоляване на такива бедствени ситуации.
Възстановяването и усилването на сгради след такива масови бедствия е предмет
на много разработки и програми, най-вече продиктувани от вече настъпили
събития.
2.7.Предишни несполучливи строителни интервенции
Некомпетентното изпълнение на предходни проекти за възстановяване /
усилване или безразборни строителни намеси от неквалифицирани лица понякога
води до появата на нови повреди и дефекти в съществуващата конструкция. Това
показва, че към задачите на възстановяването и усилването трябва да се подхожда с
необходимото внимание, като се осигури задълбочено изучаване на особеностите
на конструкцията, както и на причините, довели до необходимостта от
възстановяване/усилване.
2.8.Други
Често причините, довели до необходимостта от възстановяване / усилване са
комплексни. Понякога поредица от неадекватни решения през годините, сами по
себе си несъществени, съчетани с лошо стечение на обстоятелствата, могат да
доведат до тежки повреди и аварии, които да предизвикат нуждата от спешно
възстановяване или усилване. Има случаи, при които след локална повреда или
авария, последвалото обследване разкрива много по-съществени проблеми, които
налагат усилването на сградата.
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Тема 2:
Необходима информация и информационни нива за оценка
на конструкцията
1. Необходима информация
За оценка на носимоспособността на съществуващите конструкции,
информацията за тях може да се събере от различни източници:
• налична документация
• сродни източници (стари нормативи и стандарти)
• конкретни изследвания на обекта
• измервания и изпитания на място или лабораторно и др.
Информацията за оценката на конструкцията включва:
• определяне на конструктивната система и нейното съответствие на
критериите за регулярност, както и пълна информация за текущи
интервенции;
• вид на фундирането, тип земна основа;
• геометрия на елементите и напречните сечения, както и информция за
вложените материали;
• описание на дефекти;
• критерии за сеизмично проектиране, ползвани при първоначалното
проектиране;
• определяне на актуалния клас на значимост на обекта;
• оценка на приложените въздействия;
• информация за повредите.

2. Нива на информация, оценка, моделиране на конструкцията и
методи за анализ
С цел избор на приемлив тип анализ и подходящи стойности на доверителните
коефициенти се приемат следните три нива на информация [3]:
• Ниво на ограничена информация – KL1;
• Ниво на средна информация – KL2;
• Ниво на пълна информация – KL 3.
Факторите, които определят подходящото ниво на информация са следните:
геометрия, детайли и материали.
Постигнатото ниво на информация определя допустимия метод за анализ както
и стойността на доверителните коефициенти CF за корекция на вложените
материали. За ниво KL1 се приема анализ по метода на хоризонталните сили – LF,
както и спектрален анализ - MRS. За другите две нива може да се прилагат всички
методи за анализ.
Оценката е количествена процедура за проверка дали съществуваща
неповредена или повредена сграда ще удоволетвори граничното състояние,
съответстващо на приетото сеизмично въздействие.
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Табл. 2.1.
Нива на информация
Ниво
на
информация

Геометрия

Детайли

Материали

СF

KL1

От оригинални
чертежи с частично
заснемане на
представителни
елементи или от
цялостно заснемане

Възпроизвеждащо
проектиране
съгласно
съответната
практика и от
ограничено
обследване

Стойности съгласно
стандартите от
времето на
строителството или
от ограничено
изпитване на място

1,35

KL2

От оригинални
чертежи с частично
заснемане на
представителни
елементи или от
цялостно заснемане

От непълни
оригинални
конструктивни
чертежи с
ограничено
обследване на място
или от разширено
обследване на място

От оригинални
проектни
спесификации с
ограничено
изпитване на място
или от разширено
изпитване на място

1,20

KL3

От оригинални
чертежи с частично
заснемане на
представителни
елементи или от
цялостно заснемане

От оригинални
конструктивни
чертежи с
ограничено
обследване на място
или от комплексно
обследване на място

От оригинални
протоколи от
изпитване с
ограничено
изпитване на място
или комплексно
изпитване на място

1,00

Табл. 2-2
Препоръчителни минимални изисквания за различните нива на обследване и изпитване
Обследване (на детайлите)

Изпитване (на материалите)

За всеки тип главни елементи (греди, колони, стени)
Ниво на обследване

10

Процент на проверените
елементи в детайли

Проби от материалите на
едно етажно ниво

Ограничено

20

1

Разширено

50

2

Подробно

80

3
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Тема 3:
Относно нормативната база, свързана с възстановяване и
усилване на сгради
1. Актуални нормативни документи в Р.България. Наредба РД-02-202/27.01.2012 г.
Преди влизането в сила на Наредба 2 през 2007 г., в проектантската практика
заедно с “Нормите за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” ( от
1987 г., заедно с всички последващи редакции) се ползваха “Нормите за проектиране
на сгради и съоръжения в земетръсни райони” от 1987 г., както и “Ръководство на
сдружение проектно дело”, част I от 1988 г. Член 42 от НПССЗР категорично
изискваше проверка на сеизмичната осигуреност на сградата, предвид на
извършващо се преустройство или реконструкция. На практика обаче, масово сa
реализирани проектантски решения, основани на член 18.8 от Ръководството, където
изискванията на чл.42 са до голяма степен “смекчени”, при това без ръководството
да има силата на нормативен документ.
Коректният подход в този случай, при разглеждането на въпроса за
възстановяване и усилване на стоманобетонните конструкции, особено при
отсъствието на документация за конструкцията,
изисква да се
извърши
конструктивно заснемане, обективно да се определи функцията на отделните
елементи в поемането на вертикалното и хоризонтално натоварване, като анализът
се подкрепи най-често от безразрушително инструментално обследване на
наличните стоманобетонни елементи (или друг подходящ вариант на обследване), за
да може да се установи класа на бетона и най-вече местонахождението, броя и вида
на носещата армировка.
На тази база да се извърши анализ и преценка за
извършващата се промяна, както и начините за изпълнение.
С влизането в сила на Наредба 2 и особено на нейната нова редакция РД-02-202 от 27.01.2012 г., са включени чл. 5 и 6, които формират основните критерии за
извършване на СМР в осигурени и неосигурени на сеизмични въздействия
конструкции, както и третирането на въпроса за положителна оценка за сеизмична
осигуреност и критериите за несъществени изменения в конструкциите на
строежите. Съществено е, че в новата наредба в Приложение 1 към чл.6, ал.1, найнакрая е дефинирана и по този начин е направена крачка напред, минималната
информация, която се събира при обследване на строежите, необходима за оценка на
сеизмичната му осигуреност.

2. БДС EN 1998-3
2.1. Общи положения
Възстановяването и усилването на съществуващите конструкции за
несеизмични въздействия не са обхванати нормативно и този проблем остава
отворен за разрешаване, защото въпросите на възстановяването и усилването на
конструкциите от несеизмичните товари е често срещан в ежедневната
проектантска дейност. Обикновено се счита, че несеизмичните въздействия в по-
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старите сгради са поети чрез прилагането на изпитани, познати и традиционни
правила за строителство. Едновременно с това за повечето стари сгради,
носимоспособността за сеизмични въздействия не е взета предвид в изчисленията,
но в процеса на конструирането на елементите и по време на строителството са
взети мерки предвид на предходен натрупан практически опит. Много често обаче,
повредите причинени от предходни сеизмични въздействия могат да породят
необходимостта от основен ремонт.
Стандартът [3] се отнася до конструктивните аспекти на сеизмичната оценка
и възстановяване/усилване, но не регламентира условията, при които сеизмичната
оценка на дадена сграда е възможно да доведе до възстановяване/усилване. Този
стандарт се прилага след като се установи необходимост от оценка на дадена
сграда.
Приложението на [3] е в основата на националните (в частност
българската) програми за намаляване на сеизмичния риск.
Областта на приложение на [3] е следната:
• дава критерий за оценка на сеизмичното поведение на съществуващи
отделни конструкции;
• описва подхода за избор на необходимите мерки за коригиране;
• установява критерий за проектирането на мерките за възстановяване/
усилване (т.е. концепция, анализ на конструкцията, включващ мерките за
интервенция, окончателно оразмеряване на частите на конструкцията и
техните връзки към съществуващите елементи на конструкцията).
За целите на този стандарт, възстановяване/ усилване включва както усилване
на неповредени конструкции така и възстановяване на конструкции, повредени
вече конструкции.
При проектиране на интервенция в конструкцията, осигуряваща адекватна
носимоспособност при сеизмични въздействия, трябва да се направят също и
конструктивни проверки за несеизмични товарни комбинации.
Въпреки, че указанията на този стандарт са приложими за всички категории
сгради, сеизмичната оценка и възстановяване/усилване на паметници и
исторически сгради често изисква различни видове условия и подходи, в
зависимост от естеството на паметниците. В новата Наредба РД-02-20-2 от
27.01.2012 г. е включен параграф към чл.6 , който за първи път регламентира
допускането на отклонения от нормативните изисквания по отношение на
сеизмичната осигуреност на съществуващи строежи, които представляват
недвижими културни ценности.
Съществуващите конструкции се характеризират със следните особености:
• отразяват състоянието на познание по времето на тяхното изграждане;
• възможно е да съдържат скрити грешки както в проектните решения, така
и в резултат на изпълнението;
• може да са били подложени на предишни земетресения или други
случайни въздействия с неизвестни ефекти и неправилна експлоатация в
годините, конструктивната оценка и евентуалната интервенция върху
конструкцията са подложени на различна степен на неточност (ниво на
информация), в сравнение с проектирането на нови конструкции. Поради
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това са необходими различни групи от коефициенти за сигурност за
материалите и конструкциите, както и различни процедури за анализ,
зависещи от пълнотата и надеждността на наличната информация.
2.2. Основни гранични състояния (LS) съгласно [3]
2.2.1. Гранично състояние – близко до разрушаване (NC)
Конструкцията е тежко повредена с ниска остатъчна носимоспособност и
коравина за хоризонтални натоварвания, въпреки че вертикалните елементи са
все още в състояние да понасят вертикални товари. По-голямата част от
неконструктивните елементи са се разрушили. Налице са големи остатъчни
премествания. Конструкцията е пред разрушаване и вероятно не би преживяла
следващо земетресение, дори със средна интензивност.
2.2.2. Гранично състояние – значителни повреди (SD)
Конструкцията е значително повредена с остатъчна носеща способност и
коравина за хоризонтални натоварвания и вертикалните елементи са в състояние
да понасят вертикални товари. Неконструктивните елементи са повредени,
макар че преградните стени и пълнежите не са депланирани извън равнината.
Налице са средно големи остатъчни премествания. Конструкцията може да
понесе афтършокове със средна интензивност. Конструкцията е в състояние, при
което ремонт е икономически нецелесъобразен.
2.2.3. Гранично състояние – ограничени повреди (DL)
Конструкцията е само леко повредена, конструктивните елементи не са
достигнали значителни пластични деформации и са запазили своята
носимоспособност и коравина. Неконструктивните елементи като преградни
стени и пълнежи са с видими разпределени пукнатини, но отстраняването на
повредите е икономически целесъобразно. Остатъчните премествания са
незначителни. Укрепващи мерки не са необходими.
Съгласно Националното приложение за България са определени за
проверка две гранични състояния, а именно: “Значителни повреди SD”:
референтен срок на повтаряемост на сеизмичното въздействие 475 години,
съответстващ на вероятност за надвишаване 10% за 50 години и
“Oграничени повреди DL”: 95 години, съответстващ на вероятност за
надвишаване 10% за 10 години.

3. “Techniques for the seismic rehabilitation of existing buildings: FEMA
547” (Federal Emergency Management Agency)
Практиката за възстоновяване и усилване за сеизмични въздействия започва в
Калифорния през 1940 г. Идеята започва във връзка с необходимостта от оценка на
конструкцията на група училищни сгради строени преди 1933 г. През 1984 г. FEMA
започва своята програма за намаляване на сеизмичния риск глобално на цялата
територия на Щатите. Тази програма има за цел да се стимулира строителната
практика да заработи в посока да се търсят конструктивни решения за усилване на
сградите за поемане на сеизмични въздействия. Спесифичните изисквания на
съществуващите конструкции и тяхното голямо видово разнообразие води до един
дълъг път на развитие на нормативните документи в тази посока.
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Организация на документа:
Част 1 (Глава 1-3) –Сеизмична оценка и генерална стратегия за избор на
техника за възстановяване;
Част 2 (Глава 4-21) – Проблеми на сеизмичната осигуреност на основните
типове сгради (съгласно [12]) и препоръчителни техники за
намаляване на сеизмичния риск на различните видове сгради.
Част 3 (Глава 22-24) – Общи техники за рехабилитация на сградите,
сеизмично изолиране, намаляване на сеизмичните въздействия.
Всяка сграда има свое спесифично поведение, поради което в този документ
те са разделени като отделни части и проблемите са разгледани индивидуално за
всеки от случаите. Детайлите са дадени принципно и изискват изследване за
техническа и геометрическа приложимост. При разработването на детайлите са
ползвани и резултати от лабораторни изследвания и дават възможност да се
допълват и обогатяват според конкретната строителна практика на държавите.

4. Други документи
Някои нормативни и други документи, които могат да се ползват при оценка,
възстановяване и усилване на сгради са:
• Model Code 2010 (CEB-FIB)
• International Existing Building Code (International Code Council)
• FEMA 356
• FEMA 310 и др.
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Тема 4:
Методи за анализ на конструкциите в процес на
възстановяване/усилване
1. Общи положения
В процеса на проектиране на нови сгради се залага значително завишаване на
очакваните въздействия с цел повишаване на сигурността, без това да води до
чувствително увеличаване на цената на крайната продукция. При оценката на
съществуващи сгради и при проектирането на тяхното възстановяване/усилване,
това не е така. Ако резултатите от анализа са силно консервативни, това би
наложило прилагането на ненужни скъпоструващи и трудоемки интервенции, а
понякога и до отказ от рехабилитация на сградата и нейното разрушаване, поради
привидната нерентабилност на начинанието. От друга страна, ако капацитетът на
конструкцията е надценен, това може да доведе до бъдещи повреди, дефекти и
аварии, които могат да застрашат живота и здравето на хората.
Поради тази причина при оценка на капацитета на съществуваща сграда или за
проектиране на нейното възстановяване/усилване, е необходимо да се избере такъв
метод за анализ, чрез който да се предвиди възможно най-точно реагирането на
конструкцията на очакваните бъдещи въздействия.
Друга основна разлика с проектирането на нови сгради е, че в много случаи
меродавното гранично състояние при анализа на съществуващи сгради е
Ограничаване на повредите, докато при новите сгради обикновено е Значителни
повреди. Поради тази причина от основно значение са преместванията, които търпи
конструкцията. Поради тази причина в последно време все по-актуални стават
методите за анализ с контрол по преместванията, отколкото тези с контрол по сили.
1.1. Основните методи за анализ на сгради в процес на възстановяване/усилване са
следните:
• линеен статичен анализ (метод на хоризонталните сили)
• линеен динамичен анализ (модален спектрален анализ)
• метод с коефициент на поведение q
• нелинеен статичен анализ (pushover)
• нелинеен динамичен анализ с използване на реални или симулирани
акселерограми (time-history)
1.2. Области на приложение, предимства и недостатъци
1.2.1.Статичните методи са подходящи за сгради с една доминираща собствена
форма. Линейният статичен и класическият pushover анализ не отчитат висшите
форми. В последните години е постигнат значителен напредък в развитието на
мулти-модалния нелинеен статичен анализ, но той все още не е отразен в
множество нормативни документи, включително [3].
1.2.2. Линейните методи са прости и лесно се прилагат в практиката. Те биха показали
достоверни резултати, ако сградата реагира предимно еластично, но случаят
рядко е такъв. Изчислените инерционни сили обикновено надвишават реално
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действащите по време на земетръс, но получените от анализа премествания са
приблизително
равни
на
очакваните
максимални
премествания
в
пластифициралата конструкция.
Практиката показва, че линейните методи дават резултати, близки до
получените с нелинейни методи, тогава когато конструкцията е регулярна по
отношение на коравина и дуктилността си (регулярност на завишените
носимоспособности).
Поради тази причина [3] ограничава прилагането на линейни методи за
анализ до сгради, които са регулярни в план и по височина и изпълняват следното
условието за регулярност на дуктилността.
Малко по-различни са изискванията на [11] – Prestandard and Commentary for
the Seismic Rehabilitation of Buildings. Там се допуска използване на линейни
методи и за сгради с нерегулярности по отношение на коравина и носеща
способност, но само ако съответстващия на ρmax параметър не надвишава 2, т.е.
всички елементи развиват ограничени пластични деформации. Линейни методи
могат да се прилагат и когато има елементи, развиващи значителни пластични
деформации (ρi >2), стига да са изпълнени всички изисквания за регулярност. При
наличие на известна нерегулярност и ρmax >2, линейни методи за анализ не се
допускат.
1.2.3.Нелинейните методи показват най-точно реагирането на конструкцията, но са посложни и времеемки и са неразбираеми за много редови инженери, което ги прави
по-трудни за прилагане в практиката.
Поради голямото количество входни данни, които са необходими за
провеждане на анализа, както ЕС8-3, така и [11] изискват постигане на средно
(нормално) или високо (подробно) ниво на информация.
Както нелинейният статичен, така и нелинейният динамичен анализ, са
силно чувствителни към въведеното въздействие, поради което се изисква
провеждане на повече от един анализ – при pushover поне два анализа с различен
модел на разпределение на хоризонталните сили по височина, а за time-history –
със записи от поне три различни земетресения, при което се взимат максималните
ефекти от отделните анализи (обвивка). При седем или повече анализа с различни
записи, изчислителните ефекти се получвата като средно аритметични стойности
на ефектите от отделните анализи.

2.Линеен статичен анализ (метод
еквивалентен статичен метод)

на

хоризонталните

сили,

При този най-прост метод конструкцията се моделира с два равнинни модела –
еквивалентни конзоли в главните направления. Приема се, че максималната реакция
на конструкцията е идентична с първата и форма. Това се счита за изпълнено, ако са
изпълнени съответните критерии за регулярност и системата има сравнително дълъг
основен период:Стратегиите биват най-общо два вида:
4T
БДС EN1998 : T ≤  c
FEMA 356 : T ≤ 3,5Tc ,
2s
където Тс е границата между зоната на постоянните ускорения и зоната на
постоянните скорости в спектъра на реагиране.
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Фиг. 4-1 Линеен статичен анализ
Процедурата за провеждане на анализа е следната:
• Намира се основният период на конструкцията Т. Това може да стане по
методите на строителната динамика, по залегнали в нормите емпирични
формули или по други известни методи (пр. метод на Райли-Риц).
• Намира се срязващата сила в основата като функция на ординатата от
спектъра на реагиране, съответна на Т.
• От така намерената сила се намира разпределението на сеизмичните сили
по височина, след което тривиално се намират търсените ефекти.
• Изчислителните ефекти се получават след коригирането на ефектите,
получени от статическото изчисление,
със съответни коефициенти,
отчитащи усукването.

3. Линеен динамичен анализ (модален спектрален анализ)
При този метод се използва дефиниран в съответния нормативен документ
спектър на ускоренията във функция от собствения период на сградата. Конкретните
стойности на спектъра са в зависимост от почвените условия и коефициента на
затихване. Допуска се създаването на специфичен спектър на реагиране.
Анализът се провежда с отчитане само на значимите собствени форми (90%
участие на масите) независимо в две взаимноперпендикулярни направления.
Изчислителните ефекти се получават чрез комбиниране по форми по правилото
SRSS или CQC и по направления по правилото 100-30 или SRSS. Ефектите се
коригират за отчитане на усукването.
Възможно е да се използва и пространствен модел.

4. Нелинеен статичен анализ (pushover)
При класическия pushover анализ се разглеждат два равнинни модела в двете
главни направления на сградата. Елементите се моделират с нелинейните си
характеристики сила-преместване, включително падащи клонове, ако има такива.
Конструкцията се подлага на сеизмична комбинация от вертикални товари, както и
на монотонно растящо хоризонтално натоварване, съответстващо на инерционните
сили при изчислително сеизмично въздействие на всяко етажно ниво, до достигане
на 150% от целевото преместване (target displacement) δt на определена контролна
точка (обикновено центъра на масите на покрива на сградата). Намира се
зависимостта срязваща сила в основата-преместване на контролната точка.
Разпределението на хоризонталните сили определя относителните стойности
на изчислителните ефекти един спрямо друг. То ще се променя непрекъснато по
време на земетресението, тъй като на места в конструкцията се развиват пластични
деформации и се променят коравините. За да се обхаванат по-пълно възможните
Марина Трайкова, Таня Чардакова
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въздействия, които се очаква да се появят по време на земетресение, се провежда
повече от един анализ със различни модели на натоварването. Във [11] са
предложени две групи модели на разпределение на натоварването, като от всяка
група трябва да се избере по един модел, т.е. да се проведат поне два независими
анализа, като за изчислителни ефекти се приемат максималните от двата анализа.
Двете групи модели са:
(1-1) Разпределението на силите по височина да е подобно на това при линеен
статичен анализ. Този модел на натоварване е допустим, само когато поне
75% от от масите участват в основната форма на трептене в
разглежданото направление и се провежда и анализ при модел на
натоварване (2-1).
(1-2) Разпределението на силите по височина да е пропорционално на
основната собствена форма в разглежданото направление. Този модел на
натоварване е допустим, само когато поне 75% от от масите участват в
основната форма на трептене в разглежданото направление.
(1-3) Разпределението на силите по височина да е пропорционално на
диаграмата на срязващите сили, получена при спектрален анализ,
включващ значимите форми на трептене (90% участие на масите). Този
модел на натоварване е допустим, само когато Т>1s.
(2-1) Равномерно разпределение на натоварването – концентрирани сили на
всяко етажно ниво, пропорционални на етажната маса.
(2-2) Адаптивно разпределение на натоварването – променя се с увеличаване
на
преместванията,
като
се
отчитат
характеристиките
на
пластифициралите елементи.
• Разпределението на силите по височина да е пропорционално на
деформираната схема, променяща се при всяка стъпка (Fajfar,
Fischinger)
• Разпределението на силите по височина да е пропорционално
собствените форми, получени с отчитане на намаляването на
коравината при всяка стъпка (Eberhard, Sozen)
• Разпределението на силите по височина да е пропорционално на
носещата способност на срязване, променяща се при всяка стъпка
(Bracci)
[3] също изисква два независими модела, а именно с равномерно разпределение
на натоварването (2-1) и с “модално” разпределение на натоварването (1-2).
След получване на кривата сила в основата – преместване на контролната
точка за разглежданата система с една степен на свобода, тя се привежда до
билинейна такава, след което се преобразува за еквивалентна система с една степен
на свобода (Фиг.4-2).
С използване на капацитивната крива за еквивалентна система с една степен на
свобода и на спектъра на реагиране, приведени във формат ускорение-преместване
се намира целевото преместване δt (dt), след което то се привежда обратно за
системата с много степени на свобода.
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приблизително
равни площи

0,6Vy
Ke

t

Фиг.4-2 Идеализиране на кривата срязваща сила в основата – преместване на
контролната точка според [11]
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T
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m
dy
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T

Фиг. 4-3 Определ;яне на целевото преместване на еквивалентната система с една
степен на свобода

5. Нелинеен динамичен анализ с използване на реални или изкуствени
акселерограми (time-history)
Този метод може да се прилага за всички сгради. [11] изисква анализът да бъде
прегледан и одобрен от независим инженер с опит в областа на сеизмичното
проектиране и нелинейни методи за анализ. При моделиране на конструкцията
директно се въвеждат пълните нелинейни характеристики сила-преместване на всеки
от елементите. Конструкцията се подлага на сеизмично въздействие, предстваено от
реални или симулирани записи на движението на земната основа (най-често чрез
нейното ускорение). Според [11], усредненият спектър на избраните земетресения,
не трябва да пада под 1,4 пъти изчислителния спектър.

6. Метод с коефициент на поведение q
Методът с коефициент на поведение q, който се използва масово при
проектирането на нови сгради, рядко се прилага за оценка на съществуващи сгради и
проектиране на усилването им. Причината за това е, че е трудно да се определи
стойността на коефициента на поведение. [3] позволява използването на този метод,
като се приеме q=1,5 за стоманобетонни конструкции и q=2 за стоманени, без
значение от конструктивната система, действалите по време на проектирането норми
и детайлирането. Тези стойности в повечето случаи са силно консервативни, поради
което на практика методът може да се използва само за предварителна оценка на
сгради, за които се очаква оценката да бъде положителна. [11] не разглежда този
метод.
Марина Трайкова, Таня Чардакова
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Тема 5:
Интервенции върху конструкцията – технически критерии за
избор, видове, проектиране
1. Видове интервенции върху конструкциите
Интервенцията може да се подбере от посочените по-долу видове:
• Локална или цялостна промяна на повредените или неповредени елементи
(възстановяване, усилване или пълна подмяна), като се вземе предвид
коравината, носимоспососбността и/или дуктилността на тези елементи.
• Добавяне на нови конструктивни елементи (като връзки или пълнежни
стени, стоманени, дървени или стоманобетонни пояси в зиданите
конструкции и други);
• Промяна на конструктивната система (премахване на някои конструктивни
връзки, уширяване на връзките, премахване на уязвимите елементи,
промяна към по-голяма регулярност и/или дуктилност).
• Добавяне на нова конструктивна система за поемане на по-голямата част
или цялото сеизмично натоварване.
• Възможна трансформация на съществуващи неконструктивни елементи в
конструктивни.
• Въвеждане на пасивни защитни механизми или чрез дисипативни връзки
или чрез сеизмична изолация в основата.
• Pедуциране на масите.
• Ограничаване или промяна предназначението на сградата.
• Частично разрушаване.
Може да бъде избран един или комбинация от повече видове. Във всички
случаи трябва да се вземе предвид ефекта от конструктивните изменения върху
фундаментите.

2. Стратегии и методи за възстановяване/усилване
2.1. Стратегии за възстановяване/усилване

Фиг. 5-1 Стратегии за увеличаване на капацитета на конструкцията
Стратегиите биват най-общо два вида:
1) За намаляване на въздействието – това може да стане чрез намаляване на
масите, сеизмоизолация на основите и др.
2) За увеличаване на капацитета на конструкцията (Фиг. 5-1)
а) увеличаване на коравина, носеща способност и деформационен
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капацитет;
б) увеличаване на коравина и носеща способност;
в) увеличаване на деформационен капацитет
2.2. Избор на метод за възстановяване/усилване
Изборът на метод за възстановяване/усилване не трябва да бъде произволен
или случаен, а трябва да се направи аргументирано, според особеностите на
конструкцията. Процесът на избор на метод започва с определяне на набор от
възможности за възстановяване/усилване на разглежданата конструкция, които
отговарят на регистрираните повреди и дефекти (Фиг. 5-2). Набелязаните методи
трябва да са осъществими в техническо и социално-икономическо отношение.
Трябва да е осигурена съвместимостта (съвместната работа) на усилването със
съществуващата конструкция.

Фиг. 5-2 Избор на метод за възстановяване/усилване в зависимост от
констатираните повреди и дефекти
След определяне на наборът от възможности, те трябва да бъдат оценени по
предварително избрани критерии, като се следва един или друг метод за вземане на
решения според различни критерии. Може да се следва долният алгоритъм:
1) оценка на неусилената конструкция, констатиране на повреди и
несъвършенства и дефиниране на необходимостта от възстановяване/
усилване
2) определяне на възможните методи за възстановяване/усилване
3) анализ на конструкцията, усилена чрез прилагане на избраните методи
4) избор на критерии за оценка – инженерът, провеждащ анализа избира
Марина Трайкова, Таня Чардакова
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5)
6)
7)
8)

най-важните според него критерии; колко повече критерии се изберат,
толкова по-сложен и времеемък става анализът
определяне на относителната тежест на критериите – според субективната
преценка на инженера, провеждащ анализа
оценка на възможните алтернативи по критерии
определяне на най-добрата възможност, като се вземат под внимание
точка 5) и 6)
провеждане на „анализ на чувствителността” за определяне на
стабилността на резултатите в зависимост от относителната тежест на
критериите – чрез него се контролира влиянието на субективността при
определянето им

3. Технически критерии за интервенция върху конструкциите
3.1. Общи положения
Изборът на вида, техниката, степента и неотложността на интервенцията
трябва да се базира на информацията за конструкцията, събрана по време на
оценката на сградата.
Трябва да се вземат предвид следните аспекти:
• Всички идентифицирани грешки трябва да се поправят по подходящ
начин.
• В случаи на силно нерегулярни сгради (както по отношение на
коравината, така и по отношение на разпределение на усилията),
регулярността на конструкцията трябва да се подобри, доколкото е
възможно, както по височина, така и в план.
• Необходимите характеристики за регулярност и носимоспособност могат
да се постигнат или чрез изменение на носимоспособността и/или на
коравината на подходящ брой съществуващи компоненти или чрез
въвеждане на нови конструктивни елементи.
• Трябва да се постигне увеличаване на местната дуктилност там, където е
необходимо.
• Увеличаването на носимоспособността след интервенцията не трябва да
води до намаляване на наличната глобална дуктилност.
3.2. Видове критерии
• социално-икономически критерии – съотношение цена/значимост на
сградата, разходи за поддръжка на усилената конструкция, време за
изпълнение на работите, прекъсване на експлоатацията на сградата по
време на интервенциите и др.
• технически критерии – имат отношение към качествата на конструкцията
• архитектурни критерии – функционална съвместимост, запазване на
оригиналния вид на сгради – паметници на културата и др.
Критериите могат да бъдат количествени (например цена на интервенциите),
или качествени (например функционална съвместимост).
3.3. Някои технически критерии за избор на метод за възстановяване/усилване
3.3.1. Регулярност на конструкцията
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В [3], освен обичайната регулярност по отношение на коравината, се
дефинира и регулярност по отношение на дуктилността, която има отношение
към методите на анализ, които могат да бъдат приложени. Конструкцията е
регулярна по отношение на дуктилността, ако отношението:
ρmax
≤ (2 ÷ 3), където
ρmin
ρmax = max {ρi } ; ρmin = min {ρi } ; ρi =

Di
> 1,
Ci

а Di и Ci са съответно изчислителният ефект и капацитетът на този елемент.
Ако съществуващата конструкция е регулярна, то приложените интервенции
не трябва да нарушават регулярността. Най-добре е да се приложи метод, при
който тя не се променя – например усилване с FRP. Ако избраният метод е такъв,
който може да повлияе на регулярността, то усилването трябва да подобрява или
да не променя показателите за регулярност.
Ако съществуващата конструкция се класифицира като нерегулярна, то
регулярността й трябва да се подобри, доколкото е възможно. Това може да стане
или чрез увеличаване на коравината на избрани вертикални елементи (чрез
стоманобетонен кожух), или чрез добавяне на нови конструктивни елементи
(стоманобетонни стени, стоманени връзки, превръщане на неконструктивни
елементи в конструктивни).
3.3.2. Реагиране на конструкцията
Реагирането на конструкцията се счита за добро, ако то е предвидимо (има
ясен път за предаване на усилията, доминират една или две собствени форми),
конструкцията не е чувствителна към характеристиките на въздействието
(например към посоката на сеизмичното въздействие, когато коравината в едната
посока е значително по-голяма от коравината в другата посока) и очакваният
механизъм на разрушение е благоприятен.
Както и при регулярността, в процеса на усилване реагирането на
конструкцията трябва да се подобри, доколкото е възможно, ако е
незадоволително. В противен случай то не трябва да се влошава. В процеса на
изготвяне на проекта за усилване трябва да се елиминира възможността за поява
на неблагоприятни форми на разрушение (крехки форми на разрушение, гъвкъв
етаж, разрушение от усукване на сградата). Тук трябва да се има предвид, че
докато кожусите от FRP увеличават деформационния капацитет на елементите, те
не променят реда на образуване на пластични стави, т.е. моментът на
пластифициране на сечението е непроменен.
3.3.3.Необходимост от допълнителни интервенции върху фундаментите и земната
основа в резултат на усилването
Поради сложността, времеемкостта и високата цена на нтервенциите върху
фундаментите и земната основа, е препоръчително да не се избира метод за
усилване, който би наложил допълнителна работа върху тях. За да е възможно
това, трябва да се избягва увеличаване на усилията, действащи върху фундамента,
било от по-голямата маса на усилената конструкция и/или от знакопроменливи
моменти, предизвикани от хоризонтални въздействия. Според този критерий найблагоприятно e усилването на конструкцията с FRP, a най-неблагоприятно –
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добавянето на нови конструктивни елементи или превръщането на
неконструктивни в конструктивни, при което често дори е необходимо
проектирането на нови фундаменти.
3.3.4.Вероятност за достигане на гранично състояние
На база на капацитивната крива, построена при провеждането на нелинеен
статичен (pushover) анализ, може да се определи най-голямото ускорение на
земната основа (PGA), при което се достига всяко от разглежданите крайни
гранични състояния – ограничаване на повредите (DLLS) и значителни повреди
(SDLS). След това се определя вероятността за достигане на PGA за проектния
живот на сградата (50г.). В случая на DLLS е по-целесъобразно да се определи
вероятността за достигане на такова ускорение на земната основа, което е поголямо от съответстващото на DLLS, но е по-малко от съответстващото на SDLS.
С други думи – вероятността за поява на такова земетресение, след което ще е
необходимо и целесъобразно да се извършват ремонтни работи.
Тъй като в процеса на проектиране елементите обикновено се оразмеряват за
SDLS, различните варианти често имат близки показатели по този критерий. При
осигуряване на конструкцията за SDLS, при което целта е запазване на живота на
хората, дори и с цената на тежки повреди, може да се използва която и да е от
горепосочените стратегии за постигане на тази цел. Не така стоят нещата с DLLS.
За да се ограничат повредите по неконструктивните елементи, трябва да се
ограничат преместванията на сградата. В този смисъл вероятността за достигане
на DLLS може да се намали, ако е избрана стратегия за повишаване на коравината
на конструкцията, но не и ако е избрана стратегия за повишаване само на
деформационния й капацитет.
Този критерий се удовлетворява най-добре чрез добавяне на нови елементи,
както и чрез сеизмоизолазия на основите. Добри резултати могат да се постигнат
и чрез намаляване на масите, но само ако то е значително. По-малко влияние
оказват стоманобетонните кожуси на вертикални носещи елементи, докато
кожусите от FRP не влияят на този показател.
3.3.5.Възможност за ремонтиране на усилената конструкция
Предприетите интервенции не трябва да затрудняват евентуални бъдещи
ремонтни работи, необходимостта от които е възникнала след земетресение или
поява на други екстремни въздействия. Например при прилагане на
сеизмоизолация на основите, сградата може да се възстанови само чрез подмяна
на сеизмоизолиращите устройства, тъй като не се очаква стоманобетонната
конструкция да развие пластични деформации.
3.3.6.Необходимост от висококвалифицирана работна ръка/високи технологии
Колкото по-прости са интервенциите, толкова по-малка е възможността за
неправилното им изпълнение. Този критерий е качествен и е до голяма степен
зависи от строителните традиции и практики в региона.
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Тема 6:
Възстановяване/усилване на стоманобетонни конструкции
със стоманобетон
1. Общи положения
Един от най-често прилаганите в практиката методи за усилване на
стоманобетонни конструкции е чрез стоманобетонни кожуси и чрез вграждане на
допълнителни стоманобетонни елементи. Този метод има следните предимства и
недостатъци:
+ Сравнително лесно се осъществява съвместната работа на стари и нови части
на конструкцията, тъй като се използва един и същи материал.
+ Увеличава се носещата способност и коравината както на отделните
елементи, така и на конструкцията като цяло
+ При изпълнение на всестранен стоманобетонен кожух се увеличава
деформационният капацитет на елементите
+ Възможно е подобряване на регулярността на конструкцията
- Необходимост от пробиване на голям брой отвори в съществуващите
елементи за осъществяване на връзката им с усилването
- Необходимост от кофраж.
- По-голяма продължителност на работите
- Често се налага премахване на настилки и облицовки
1.1. Изисквания към материалите
За резултатно усилване от особено значение е осигуряването на съвместната
работа на старите и новите елементи в конструкцията. Когато връзката е
стоманобетон-стоманобетон, необходимо условие за осъществяване на тази връзка
е добрата предварителна обработка на контактните повърхности. Разрушеният и
ронещ се бетон трябва да се отстрани, след което повърхността да се почисти и при
необходимост да се награпави или награфи допълнително. Непосредствено преди
бетонирането повърхността се продухва с въздух под налягане и се овлажнява. При
проектиране състава на бетона трябва да се вземе предвид съсъхването, което може
да стане причина за нарушаване на връзката между стар и нов бетон. Препоръчва
се използването на несъсъхващи цименти и невисоко водоциментовото отношение.
Препоръчва се използването на бетон с поне един клас по-висок в сравнение със
съществуващия бетон ( f c,rep ≥ f c,exist + 5MPa ).
1.1.1.Традиционно полагане на бетона
За да е възможно полагането на бетонната смес в тесните пространства
между кофражни форми и съществуващ бетон, се препоръчва течна или наймного течно-пластична консистенция (слягане, измерено с конус на Абрамс
200mm). При ниско водоциментово отношение това може да стане с използване
на пластифициращи добавки. Поради същите съображения (ефективно полагане
на бетонната смес) се ограничава максималния размер на едрия добавъчен
материал до 20mm. Доброто уплатняване на новоположения бетон е от ключово
значение за осигуряване на връзката му със съществуващия, поради което с
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особено внимание трябва да се подходи към вибрирането на бетонната смес.
1.1.2. Пръскан бетон (торкретиране)
При възстановяване/усилване на стоманобетонни и зидани конструкции, се
налага полагането на бетон по вертикални повърхности и тавани, като често
новоположените слоеве са с малка дебелина (5-10cm). В такива случаи може да се
окаже по-технологично торкретирането на повърхностите, отколкото
използването на традиционните методи на изливане на бетонната смес в
кофражни форми, което често е свързано с пробиване на отвори в
съществуващата конструкция и в кофража и е съпроводено с трудности при
уплътняването на бетонната смес. Обичайно се торкретират площни елементи
(плочи и стени), но технологията може да се използва също и за колони и греди.
Предимствата на пръскания бетон са:
• не е необходим кофраж
• добра адхезия със съществуващата конструкция – дължи се енергията на
удъра при пръскане
• технологично е необходимо ниско водоциментово-отношение – не се
налага използването на пластификатори
Недостатъците на торкретирането са:
• водоциментовото отношение не може да бъде измерено количествено, а
консистенцията се контролира визуално от оператора
• голямо съсъхване – необходимо е монтирането на допълнителна
армировъчна мрежа
• голямо количество от материала се губи при полагане
1.1.3. Армировка
Осигуряването на връзката със съществуващата конструкция в много случаи
става чрез заваряване на новата армировка за съществуващата. Поради това
избраната армировка трябва да бъде леснозаваряема. Свързвъщите пръти трябва
да са с диаметър, не по-малък от диаметъра на свързваните пръти, но най-малко
Ф16. Дължината на заваръчния шев трябва да бъде поне 5 пъти диаметъра на
свързваните пръти.
свързваща армировка,
A
заварена за съществуващите
съществуваща армировка
и новите пръти
нова армировка
A

A-A
заварка

съществуваща армировка
свързваща армировка
нова армировка

Фиг.6-1 Свързване на стара и нова армировка чрез заваряване
При възстановяване на армировка, новите пръти трябва да са в състояние да
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поемат усилието от съществуващите, с които се свързват, т.е. те да са от същия
клас армировка и диаметър на прътите или по-големи. Старата армировка трябва
да се почисти от ръжда, ако има такава.
Когато връзката между стара и нова конструкция се осигурява чрез дюбели
от армировъчна стомана, тя не трябва да бъде гладка. Въобще във всички случаи е
препоръчително (според Еврокод задължително) да се използва оребрена стомана.
1.2. Оразмеряване и изчислителни проверки на усиления елемент
При възстановяването/усилването на стоманобетонни конструкции се добавят
нови материали към съществуващите конструктивни елементи. Предаването на
напреженията от съществуващия елементи към усилващите го материали става
през нерегулярности в елемента, чрез неконвенционални механизми като триене,
дюбелно действие и др. Тези механизми следва да се отразят в математическия
модел на конструкцията, което изисква задълбочено им изучаване. Поради
сложността на задачата, в практиката се използват полуемпирични и опростени
процедури за изчисляване на капацитета на усиленото сечение.
Концептуален принцип при всички техники за възстановяване/усилване е
разрушението на сечението като монолитно да става преди разрушението на
връзката между съществуващия и новия материал. Когато връзката е
стоманобетон-стоманобетон (разчита се на адхезия стар-нов бетон, триене във
фугата и дюбелно действие на стоманени дюбели), за доказване на
носимоспособността на връзката може да се използва изчислителната проверка за
срязване по работна фуга, предложено в [1], т.6.2.5.
Определянето на характеристиките на усиленото сечение може да стане по
една от следните опростени процедури:
1) Когато за възстановяването/усилването е използван бетон с клас с един повисок от класа на стария бетон, характеристиките на усиленото сечение могат да се
изчислят като за монолитно сечение, съставено от бетон с изчислителна якост на
натиск, равна на средната якост на натиск на съществуващия бетон, определена
чрез изпитването на място или от оригинални проектни спецификации или
съгласно стандартите, действащи по време на строителство, разделена на съответен
доверителен коефициент. Изчислителните характеристики на армировката се
приемат както следва: за съществуващата армировка – както за съществуващ бетон;
за нова армировка, която работи независимо от съществуващата – номиналните й
характеристики; за нова армировка, която замества част от съществуващата
армировка, характеристиките й се приемат не по-големи от тези на съществуващата
армировка.
2) Характеристиките на усиленото сечение Xrep могат да се определят с
използване на редуциращи коефициенти φX, определени по опитен път или от
литературни данни, както следва:
R u,rep = ϕR .R u,monol ;
K rep = ϕK .K monol ;
E u,rep = ϕE .E u,monol , където
Ru,monol, Kmonol, Eu,monol са носещата способност, коравината и количеството
енергия, която може да дисипира монолитен елемент със същото напречно сечение,
както усиления елемент.
3) Могат да се използват препоръките на [3], информационно приложение А,
т.А.4.2.2.
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2. Възстановяване и усилване на елементи, поемащи вертикални
въздействия
2.1. Плочи
2.1.1. Еднопосочно армирани плочи
Еднопосочно армираните полета обикновено се напукват напречно на
носещата армировка. Типичен начин за усилването им е намаляване на отворите
им. Това може да стане чрез допълнителна опора – стоманена или стоманобетонна
нова греда (фиг.6-2) или чрез увеличаване на размерите на съществуващите греди
(вж. т.2.2.). Ако е избрано решение с допълнителна опора, трябва да се вземе
предвид промяната на статическата схема и да се вземат съответни мерки за
поемане на моментите над новата греда.
За увеличаване на носещата способност и коравината на плочата могат да се
използват и техниките, показани в т.2.1.2.
нова горна армировка в прорези
в плочата, запълнени с
цименто-пясъчен разтвор
дюбел от
армировъчна
стомана
съществуваща
греда

съществуваща
армировка

съществуваща
плоча

отвор за дюбел запълва се със
смола

нова ст.б.
греда

съществуваща
греда

Фиг.6-2 Намаляване на отвора на еднопосочноармирана плоча чрез добавяне на
нова стоманобетонна греда
2.1.2. Кръстосано армирани плочи
Кръстосано армираните плочи изключително рядко се разрушават от
огъване. При развиване на значителни деформации в тях, се появява мембранно
действие, което значително увеличава носимоспособността им. Това обаче
означава, че макар и да няма опасност от достигане на крайно гранично
състояние, е възможно да е достигнато експлоатационно гранично състояние.
Когато се налага увеличаване на носещата способност или коравината на
плочата, това най-лесно става със стоманобетонна доливка отгоре, при което се
увеличава рамото на вътрешната двоица. Основен недостатък на тази подход е
необходимостта от нарушаване на подовите настилки и повдигане на праговете на
вратите, при което или се намалява височината на вратата, или се налага
повдигане на щурцовете. От особено важно значение е реализирането на добра
връзка на срязване между съществуващ и нов бетон. Тя може да се осъществи
чрез стоманени (фиг.6-3) или стоманобетонни (фиг.6-4) дюбели. Могат да се
използват и фирмени системи, които обикновено са по-скъпи. При всички
положения контактната повърхност трябва да се почисти и награфи
предварително.
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стоманобет.
доливка

дюбел от
армировъчна стомана
отвор за дюбел запълва се със смола

съществуваща
плоча

Фиг. 6-3 Осъществяване на връзката между стар и нов бетон чрез стоманени
дюбели
стоманобет.
доливка

стоманобет.
дюбел

съществуваща
плоча

Фиг. 6-4 Осъществяване на връзката между стар и нов бетон чрез
стоманобетонни дюбели
Когато е желателно ограничаване на интервенциите, може да се увеличи
размерът на плочата отдолу. Този метод е по-трудоемък. Възможни са два
подхода за изпълнение. При първия бетонирането става отгоре, през
предварително пробити в плочата отвори. В тях могат да се оформят
стоманобетонни дюбели, но поставената армировка не трябва да пречи на процеса
на бетониране. При този метод съществува риск от образуване на каверни и
недобро уплатняване на бетона, затова към изпълнението трябва да се подхожда с
необходимото внимание. За да се избегнат тези рискове може да се торкретира
плочата отдолу. И тук от най-съществено значение е въпросът за осъществяване
на връзката между старите и новите части на конструкцията. Освен с адхезивни
дюбели, проблемът може да се реши чрез заваряване на новата армировка за
съществуващата, която се разкрива и почиства (фиг.6-5).
съществуваща армировка разкрива се от долната страна

свързващи пръти заваряват се за
старата и новата
армировка

съществуваща
плоча

новa
армировка
нов бетон

Фиг. 6-5 Осъществяване на връзката между стар и нов бетон чрез заваряване на
армировките
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2.1.3. Конзоли
За разлика от четиристранно подпрените плочи, при конзолите няма
възможност за преразпределение на усилията. Поради това всяко претоварване
(пр. изграждане на плътни зидове по ръба на конзолата), повреда (пр. корозия на
армировката поради недобро отводняване) или грешка в проектирането или
изпълнението (ниско разположена армировка, при което се намалява полезната
височина на сечението), може да доведе до недопустими провисвания, напукване
или дори разрушение в критичното сечение.
Най-простите и евтини методи за предотвратяване на аварии включват
пълно разрушаване на конзолата, намаляване на дължината й, подпиране с
подкоси, греди или колони. Когато тези мерки са нежелателни по архитектурни
или други причини, може да се предприеме усилване на конзолата чрез поставяне
на допълнителна горна носеща армировка. Най-лесният начин за това е да се
направят прорези за новата армировка в плочата, които да се запълнят с циментопясечен разтвор или смола (фиг.6-10). За осигуряване на запъването е необходимо
прорезите да навлязат на значително разстояние навътре в съседните помещения,
при което се нарушава нормалната експлоатация на сградата, ако тя е обитаема, и
се налага премахване и след това възстановяване на подовите настилки, които в
някои случай могат да бъдат много скъпи. Когато случаят е такъв, може да се
приложи пробиване на отвори откъм ръба на конзолата (фиг.6-11). Трябва да се
има предвид, че тази техника изисква голяма точност на проектирането и
изпълнението на усилване. Местоположението на съществуващата армировка
трябва да се определи с голяма точност, за да не се попада на нея при пробиване
на отворите. С голямо внимание трябва да се подходи и към осигуряване на
връзката на новата армировка със стария бетон. Поради голямата дълбочина на
отворите, необходимо е първо да се вкара полиестерна смола под налягане, така
че отворът да се запълни до половината. След това се поставя армировката, която
може да бъде скосена в края си за улесняване на работата. Ако е необходимо, се
допълва със смола.

пукнатините се
запълват с
епоксидна смола

A

в прорези в плочата,
запълнени с
цименто-пясъчен
разтвор

A

съществуваща
конзола

A-A

Фиг. 6-10 Усилване на конзола чрез вграждане на допълнителна носеща
армировка в прорези в плочата
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пукнатините се
запълват с
епоксидна смола

съществуваща
конзола

нова армировка - поставя се в
хоризонтално пробити отвори,
запълнени с полиестерна смола

Фиг. 6-11 Усилване на конзола чрез вграждане на допълнителна носеща
армировка в хоризонтално пробити отвори
2.2. Греди
Както и при плочите, скъсяването на отвора на гредите е най-лесният вариант
за усилването им. Това може да стане чрез увеличаване размера на колоните (вж
т.2.3.) или чрез добавяне на нови вертикални елементи. При необходимост от
увеличаване на носещата способност на огъване или коравината на гредата,
размерите й могат да се увеличат чрез доливка в опънна (фиг. 6-12) или натискова
зона. При необходимост и от увеличаване на носещата й способност на срязване,
може да се използва тристранен (фиг. 6-13, фиг. 6-14) или четиристранен кожух
(фиг. 6-15).
съществуваща
плоча и греда

Детайл "А"
свързващи пръти заваряват се за
старата и новата
армировка (дет. "А")
нов бетон

нови стремена,
заварени за
старите
нова надлъжна
армировка

Фиг. 6-12 Усилване на гредата чрез доливане отдолу
отвор за стремена запълва се с
несъсъхващ циментов
разтвор

съществуваща
плоча и греда

нови стремена

награпавена
повърхност
на стария
бетон

нов бетон
нова надлъжна
армировка
l0

Фиг. 6-13 Усилване на гредата чрез тристранен стоманобетонен кожух
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съществуваща
плоча и греда
награпавена
повърхност
на стария
бетон
дюбели

запълва се със
смола

нови стремена
нов бетон
нова надлъжна
армировка

Фиг. 6-14 Усилване на гредата чрез тристранен стоманобетонен кожух

отвори в плочата за
преминаване на стремената
и за полагане на бетон

нови
стремена

l0

съществуваща
плоча и греда

нов бетон

нова надлъжна
армировка

награпавена повърхност
на стария бетон

Фиг. 6-15 Усилване на гредата чрез четиристранен стоманобетонен кожух
2.3. Колони
2.3.1. Локално възстановяване
Когато в отделни участъци на колоните има повредеи (смачкан бетон,
изкълчена армировка, скъсани стремена, повредените части се отстраняват и
заменят с нови (фиг. 6-16).

неповреден бетон
повреден бетон

стар неповреден
бетон
нови,
гъсторазположени,
затворени стремена
нов бетон

изкълчена или
скъсана надлъжна
армировка

новa надлъжна
армировка,
заварена за старата
стара армировка

Фиг. 6-16 Възстановяване на локално повредена колона
2.3.2. Стоманобетонен кожух
При недостатъчна носеща способност на носещата способност на колона
или когато се налага намаляване на отвора на греда, размерите на колоната могат
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да се увеличат едностранно или многостранно (фиг. 6-17, фиг. 6-18).
колона
свързващи пръти заваряват се за
старата и новата
армировка (дет. "А")

нови стремена,
заварени за
старите

нова надлъжна
армировка
Фиг. 6-17 Едностранно увеличаване на размерите на колона
нов бетон

награпавена
повърхност
на стария
бетон

отвор за дюбел запълва се със смола
нови стремена

дюбели

нова надлъжна
армировка
l0

Фиг. 6-18 Усилване на колона чрез четиристранен стоманобетонен кожух
2.4. Фундаменти
2.4.1. Усилване на съществуващи фундамент
Някои причини, които биха наложили усилването на съществуващите
фундаменти са вграждането на нови елементи или увеличаване на размерите на
съществуващи, преразпределение на усилията в конструкцията след предприетите
интервенции, увеличаване на експлоатационните товари поради смяна на
предназначението, грешки в проектирането или изпълнението на съществуващата
сграда. Необходимостта от усилване може да се дължи на недостатъчни носеща
способност на фундаментното тяло, размери на основната плоскост, дълбочина на
фундиране или комбинация от изброените. Пример за усилване на фундамент,
при което се решават едновременно и трите проблема, е показан на фиг. 6-19.
Когато колона е усилена със стоманобетонен кожух, често се налага
увеличаване на размерите на фундамента под колоната. Детайлът е подобен на
показаният на фиг.6-19, но се залагат и чакащи пръти за кожуха.
съществуваща
колона с фундамент

стоманобетонен
кожух

Фиг. 6-19 Усилване на фундамент чрез стоманобетонен кожух с подкопаване
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l0

съществуваща
колона с фундамент

A

A

стоманобетонен
кожух

А-А

Фиг. 6-20 Усилване на фундамент под усилена със стоманобетонен кожух колона

A

A

нова стоманобетонна
свързваща греда

съществуващи
единични фундаменти

А-А

нова стоманобетонна
свързваща греда

съществуващи
единични фундаменти

Фиг. 6-21 Обединяване на съществуващи единични фундаменти
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Вертикалното натоварване от кожуха се предава на земната основа чрез
наклонени сили, чиято хоризонтално компонента натоварва на опън напречното
сечение на пирамидалния кожух, представляващо четиристранната затворена
рамка (фиг.6-20).
При неравномерни слягания на единични фундаменти може да се прибегне
до свързването им с рандбалки (фундаментни свързващи греди) (Фиг.6-21).
1.4.2. Свързване на нови и усилени елементи към съществуващи фундаменти
стоманобетонен
кожух

дюбел от
армировъчна
стомана

отвор за дюбел,
запълнен със смола

съществуваща
колона с фундамент

Фиг. 6-22 Директно свързване на стоманобетонен кожух към съществуващ
фундамент

l0

нова стоманобетонна
колона
стоманена плоча
чакащи армировъчни
пръти, заварени за
стоманената плоча

подливка от несъсъхващ
цименто-пясъчен разтвор

анкерни болтове
съществуващ фундамент

отвор за анкртни болтове запълва се с цименто-пясъчен
разтвор

Фиг. 6-23 Свързване на нов елемент към съществуващ фундамент чрез
стоманена база
Понякога фундаментното тяло и земната основа са с достатъчна
носимоспособност, дори и след усилването на горната конструкция. Тогава не е
необходимо усилване на фундаментите, но трябва да се осъществи връзката им с
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внедрените вертикални елементи или усилените части на съществуващите
елементи. Това може да стане чрез чакащи пръти, замонолитени в специално
пробити отвори във фундамента (фиг. 6-22). Когато има много на брой пръти в
един елемент, моце да се окаже по-практично да се замонолитят във фундамента
болтове, анкериращи базова стоманена плоча, а чакащите армировъчни пръти да
се заварят за нея (фиг. 6-23).

3. Капацитивни модели за усилване
Стоманобетонни кожуси се прилагат за колони и стени за всички или за някои
от следните цели:
- увеличаване на капацитета на носимоспособност;
- увеличаване на носимоспособността за огъване и/или за срязване;
- увеличаване на деформационния капацитет;
- подобряване на носимоспособността при недостатъчното снаждане със
застъпване на армировката.
Дебелината на кожуха трябва да осигурява монтажа както на надлъжната, така
и на напречната армировка при достатъчно бетоново покритие.
Когато с кожуха се цели увеличаване на носимоспособността на огъване,
надлъжните пръти трябва да продължат към съседното етажно ниво през отвори,
пробити в плочата, докато хоризонталните стремена трябва да се поставят в областта
на възела през хоризонтални отвори, пробити в гредите. Стремената могат да се
пропуснат, само в случаите на изцяло напречно ограничени вътрешни възли.
Що се отнася до увеличаване само на носимоспо- собността на срязване и на
деформационния капацитет, съвместно с възможното подобряване на снаждането на
надлъжната армировка чрез застъпване, кожухът трябва да се прекъсне (както бетона
така и армировката) до плочата, като се остави фуга от порядъка на 10 mm.
За определяне на носимоспособността на усиленото сечение виж т.1.2.(3)

4. Възстановяване и усилване на конструкцията като цяло и на
отделни нейни елементи за поемане на хоризонтални въздействия
4.1. Хоризонтални подови диафрагми
Хоризонталната подова диафрагма има за задача да предаде инерционните
сили на вертикалните елементи, поемащи сеизмичното въздействие. Тя не е
елемент, в който е подходящо да се развиват пластични деформации, поради това
при нейното оразмеряване трябва да се подходи консервативно, според принципите
на капацитивното проектиране. При анализ на съществуващата диафрагма, трябва
да се имат предвид следните аспекти:
4.1.1. Регулярност на плочата
В случай на нерегулярности на диафрагмата в план (големи или
неблагоприятно разположени отвори, врязвания или издавания, издължена или
неправилна форма и др.), тя трябва да бъде изследвана за приспадащите й се
сеизмични сили, Диафрагмата се изчислява като гредостена, подпряна еластично
на вертикалните елементи, поемащи сеизмични въздействия. При нужда зоните на
големи напрежения се усилват чрез доливка отгоре или отдолу или добавяне на
армировка в прорези в плочата (вж. т.2.1).
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4.1.2. Носимоспособност в зоната на свързване с вертикалните диафрагми
съществуваща или нова
стоманобетонна стена

нов
армировъчен
скелет
1

1

съществуваща
плоча

нов бетон

1-1
съществуваща или нова
стоманобетонна стена

съществуваща
плоча

нов армировъчен
скелет

нов бетон

Фиг. 6-24 Усилване на връзката между хоризонтална и вертикална
стоманобетонна диафрагма

Диада j
бетонов диагонал

0,5.Ei
F.tg
Стена i

F.tg

F

0,5.Ei
Диада j (j от 1 до 2n)

F=0,5.Ei/n

Фиг. 6-25 Оразмеряване на усилването на връзката между хоризонтална и
вертикална стоманобетонна диафрагма
Инерционните сили действат на нивото на хоризонталната подова
диафрагма, върху която е съсредоточена етажната маса. Тя от своя страна ги
предава на верикалните диафрагми чрез срязващи сили. Носимоспособността на
връзката между двете диафрагми се счита за достатъчна, ако напреженията в
контактната повърхност не надхвърлят 1,5fctd:
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τ=

0,5.E i
≤ 1,5.f ctd ,
h f .L w

където Еi e сеизмичната сила приспадаща се на стена i за разглежданото етажно
ниво.
Дори и горната проверка да е изпълнена, поради случайния характер на
сеизмичното въздействие, съществува вероятност да се появи пукнатина в
контактната повърхност. Поради това, за да не настъпи разрушение от срязване в
следствие хлъзгане, армировкта, напречно на стената, трябва да бъде в състояние
да поеме срязването. Ако това не е така, връзката следва да се усили по показания
на фиг. 6-24 начин. За оразмеряване на усилването може да се използва прътовия
модел, показан на фиг. 6-25.
Алтернативно решение за увеличаване на носимоспособността на срязване в
контактната повърхност е предложено във [12] (Фиг. 6-26). Използва се техника,
подобна на показаната на Фиг. 6-11 за усилване на конзола. Връзката се усилва с
добавяне на диагонални пръти, пресичащи контактната повърхност. Пробиването
на отворите за новата армировка трябва да се извършва прецизно, без да се
нарушава съществуващата армировка.

Фиг. 6-26 Усилване на връзката между хоризонтална и верикална
стоманобетонна диафрагма
4.2. Възстановяване и усилване на стоманобетонни рамки
Колона или греда от рамка, която е правилно детайлирана, но с недостатъчна
носеща способност, може да бъде възстановена или локално усилена с едностранен
или многостранен кожух, според необходимостта (вж. т.2.2. и т.2.3.). Ако рамката
не е адекватно детайлирана или конструкцията изобщо не е предвидена да поема
сеизмични въздействия, цялата рамка се усилва с всестранен кожух, включително
възелът, както е показано на фиг. 6-27. Ако е необходимо усилване само на възела,
детайлът е същият, но кожухът се спира на разстояние най-малко колкото е
размерът на усиления възел от ръба на кожуха. Новата надлъжната армировка в
колоната, както и новите стремената в ригела, преминават през отвори в плочата.
При пробиване на отворите не трябва да се прекъсва съществуващата армировка в
плочата.
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1

Фиг. 6-27 Усилване на възел на рамка със стоманобетонен кожух
Препоръчва се да се спазват следните конструктивни изисквания:
• Минимален клас на новия бетон – един клас по-висок от класа на
съществувашата конструкция.
• Минимална дебелина на кожуха – 8cm.
• Минимален и максимален процент на армиране за надлъжната армировка
в кожух на колона – съответно 1% и 4% от площта сечението на кожуха.
• Минимален процент на армиране на надлъжната армировка в гредата
(горна или долна) – 0,3% от площта на усиленото сечение.
• Минимален диаметър на надлъжната армировка – 14mm.
8mm
• Минимален диаметър на напречната армировка – min φsw = max 
,
0,3.φs
където φs е диаметърът на надлъжната армировка

•

•

Максимално разстояние между стремената: за колони в критична зона
10cm
s max = min 
, където hкожух е дебелината на кожуха; за греди в
h
кожух

15cm

критична зона s max,cr = min  h ус.гр. , където hус.гр. е височината на усиленото

 4
сечение на гредата; за греди извън критична зона – 2.smax,cr.
Армировъчни пръти, работещи на натиск, трябва да бъдат укрепени
срещу изкълчване, като се разполагат в огъвките на стремената. Допуска
се прът да не бъде обхванат в огъвка на стреме, ако се намира на
разстояние не по-голямо от 10cm от прът, обхванат в огъвка на стреме. В
противен случай надлъжните пръти трябва да се заварят чрез свързващи
пръти към съществуващата армировка.

4.3. Възстановяване и усилване на стоманобетонни стени
За възстановяване на напукани стени или когато е необходимо леко усилване,
е удобно да се използва торкретиране. Когато се налага по-голямо увеличаване на
коравината или носещата способност може да се изпълни едностранен или
двустранен кожух от монолитен стоманобетон. Той може да се съчетае с
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увеличаване на размерите на главите на стената, при което се увеличава носещата
способност на огъване, докато увеличаване на размерите на стеблото увеличава
носещата способност на срязване. За увеличаване на деформационния капацитет е
необходимо кожуха да се всестранен. Различни варианти за усилване на стени са
показани на фиг. 6-28.
От съществено значение е осъществяване на връзката между съществуваща
стена и нов бетон. То може да стане чрез напречна армировка, преминаваща през
отвори в стената, стоманени дюбели и други познати техники. Количестовото на
дюбелите (напречната армировка) трябва да е такова, че да не настъпи разрушение
по контактната повърхност преди да е настъпило разрушение на усиленото сечение
като монолитно. Може да се използва следната зависимост:
(VRd − 0,80.VR ,orig ) − A τ .τadh
nd =
, където
Du

nd е общият брой на вложените дюбели;
VRd е носимоспособността на срязване за усилената стена;
VRorig е носимоспособността на срязване за неповредената, неусилена стена;
Аτ е площта на контактната повърхност;
τadh е носимоспособността на връзката стар-нов бетон:
τadh = c.f ctd + µ.σ n - виж Приложение 1;
Du e носимоспособността на дюбелите:
D u = φ2 f cd .f yd ;
ф е диаметърът на дюбелите;
fcd е изчислителната якост на натиск на бетона;
fyd е изчислителна опънна якост на дюбелите.
Свързването на вертикалната армировка по етажи става чрез свързващи
пръти, преминаващи през отвори в плочата. За предотвратяване на разрушение от
срязване вследствие хлъзгане, може да се добавят диагонални свързващи пръти
(Фиг. 6-29). Ако част от прътите н са свързани по височина, те не трябва да
участват в изчисленията.
Препоръчва се да се спазват следните конструктивни изисквания:
• Минимален клас на новия бетон – класа на съществувашата конструкция.
• Минимална дебелина на кожуха – 6cm при стеблото, 12cm при главите
• Минимален процент на армиране за хоризонтална и вертикална
армировка в стеблото – 0,2%
• Минимален процент на армиране за вертикална армировка в главите –
0,5%
• Минимални диаметри: за хоризонтална и вертикална армировка в
стеблото – 8mm, за вертикална армировка в главите – 14mm; за стремена
8mm
в главите – min φsw = max 
.
0,3.φs

•
•
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10cm
Максимално разстояние между стремената s max = min 
.
h кожух
Максимално разстояние между напречни връзки и дюбели 50cm.
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4-4

стоманобетонен кожух

Фиг. 6-28 Вариантни решения за усилване на стоманобетонни стени
4.4. Добавяне на нови стоманобетонни стени
Добавянето на стоманобетонни стени е често използвано за глобално
усилване на сгради с недостатъчна носеща способност и коравина на огъване,
срязване или усукване за хоризонтални въздействия или с нерегулярности в план.
Когато усилваната конструкция е рамкова, трябва да се вземе под внимание
различната деформирана форма на рамки и стени, особено при по-високи сгради.
Необходимо е да се изследва съвместната работа на стените и рамките чрез
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съответен модел и да се осигури съответно необходимия деформационен капацитет
на елементите. В някои случаи се предпочита съществуващите рамки да не се
включват в поемането на сеизмичното въздействие. Тогава те трябва да бъдат
проверени за преместванията от сеизмично въздействие, определени чрез модел,
включващ само стените.

1

1

съществуваща
стоманобетонна
плоча
диагонална и
вертикална свързваща
армирмировка

1-1

Фиг. 6-29 Преминаване на надлъжната армировка на стоманобетонен кожух на
стоманобетонна стена през съществуваща плоча
Основен въпрос при усилването на рамкова конструкция със стоманобетонни
стени е разположението на стените. Да се използват ли съществуващите рамки като
част от новата стена или стената да се изпълни отделена от рамката? Възможни са
следните решения (Фиг. 6-30):
1) Стената да се разположи извън равнината на рамката без да се свързва със
нея. Основното предимство на този метод е лесното свързване на армировката по
височина, както е показано на фиг. 6-31. Основен недостатък е, че при това
решение в стената има съвсем малки нормални сили (само от експлоатационни
товари), които не могат да облекчат действието на големия момент от сеизмично
въздействие. Друг недостатък е, че по този начин често се нарушава
архитектурното разпределение, тъй като нормално преградните стени се
изпълняват в равнината на рамката.
2) Стената да се разположи извън равнината на рамката, но да се свърже с
колоните посредством стоманобетонни кожуси. Колоната заедно с кожуха си се
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явява уширена крайна зона за стената. По този начин се използват нормалните сили
в колоните, а ригелът на рамката може да бъде превърнат в колектор при
необходимост.

1)

2)

3)

4)

Фиг. 6-30 Вариантни решения за разположението на нова стоманобетонна
стена спрямо съществуваща рамка

Фиг. 6-31 Свързване на нова стоманобетонна стена към съществуваща
стоманобетонна плоча – разрез напречно на стената [12]
3) Стената да се разположи в равнината на стената, без да се увеличава
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дебелината и в зоната на стеблото. При всички положения е необходимо да се
изпълни кожух поне около колоните, като по този начин се образуват уширени
крайни зони. Основен недостатък на този метод е, че вертикалната армировка в
стеблото трудно може да премине през високата и силно армирана греда.
4) Стената да се разположи в равнината на рамката, но с по-голяма широчина.
По този начин вертикалната армировка спокойно преминава през плочата, като при
това почти не се нарушава архитектурното разпределение.

4.4. Фундаменти
За усилването на фундаменти под елементи, участващи в поемането на
сеизмични въздействия, важи всичко описано в т.2.4.
По-особен е случаят на добавяне на нови стоманобетонни стени в рамкова
конструкция. В този случай винаги е необходимо усилване на съществуващите или
добавяне на нови фундаменти. Подходът зависи от това как са решени
съществуващите фундаменти и как са разположени новите стени
спрямосъществуващите рамки.
Ако съществуващите фундаменти са единични, а новите стени са избрани в
равнината на рамките, има два варианта за решение:
• Без изкопни работи – новата стена започва от горен ръб фундамент, а
армировката в кожуха около съществуващите колони се свързва със
съществуващия фундамент по детайла, показан на фиг. 6-17. Работната
фуга се проверява за половината от срязващата сила в стената. Моментът
от сеизмично въздействие в стената се предава на едничните фундаменти
като двоица. Този вариант може да се прилага, само ако общата осова сила,
N M
действаща върху фундамента при сеизмична комбинация R 1,2 = ±
2 z
остава винаги натискова (сравнително големи вертикални товари).
Единичният фундамент се проверява на нецентричен натиск – на нивото на
основната плоскост действа момент, предизвикан от половината от
срязващата сила в стената (Фиг. 6-32). Несвързаната с фундаментите
вертикална армировка на така проектираната стена не трябва да се взема
под внимание в изчисленията. Ако има поне един сутеренен етаж, стената
може да се разглежда като гредостена, подпряна на подаваеми опори по
дължината си и неподаваеми в краищата (при единичните фундаменти).
• С вграждане на нов ивичен фундамент – при този вариант се осигурява
тривиално предаване на усилията от стената към основната плоскост.
Съществуващите единични фундаменти се обединяват в един ивичен, като
е възможно и обхващането на съществуващия фундамент в всестранен
кожух (Фиг. 6-33).
При съществуващи единични фундаменти и нови стени извън равнината на
рамките, под новата стена се изгражда нов ивичен фундамен, който се свързва със
съществуващите чрез стоманобетонен кожух около фундамента под колоната,
свързана със стената. Ако стената не е свързана със съществуваща рамка, нейният
фундамент се сързва със съществуващите за предотвратяване на неравномерни
слягания.
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Фиг. 6-32 Определяне на действащите в основната плоскост усилия при
свързване на нова стоманобетонна стена към съществуващи фундаменти
бъдеща нова
стоманобетонна стена
фусове

съществуващ
единичен
фундамент

нов ивичен фундамент,
съответно армиран
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Фиг. 6-33 Вграждане на нов ивичен фундамент под нова стоманобетонна стена

Фиг. 6-34 Усилване с микропилоти на съществуващ фундамент [12]
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При усилване на съществуваща стена чрез стоманобетонен кожух често се
налага усилване на ивичните фундаменти под нея. При много големи въздействия
или при слаби почви може да се наложи пилотно фундиране. Изпълнението на
такова усилване е изключително тежко и е свързано с много ограничения.
Необходимо е използваните строителни машини да са в състояние да достигнат до
работната площадка, която често е във вътрешността на сградата. Освен това
трябва да се предвидят и габаритите им в работен режим. Конструкцията трябва да
бъде проверена за съответни вибрационни и удърни натоварвания в състояние на
изпълнение. Детайл за усилване с микропилоти, предложени във [12] е даден на
фигура 6-34.
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Тема 7:
Възстановяване/усилване на стоманобетонни конструкции
със стоманa
1. Общи положения
Възстановяването/усилването чрез стомана на стоманобетонни конструкции
може да стане чрез стоманени кожуси, външно армиране със стоманени плочи,
вграждане на допълнителни стоманени елементи и др. Този метод има следните
предимства и недостатъци:
+ Лесно и бързо изпълнение, мокрите процеси са сведени до минимум,
настилките и облицовките остават почти незасегнати в много случаи
+ По-малко нарушение на архитектурното разпределение, в сравнение с
усилване със стоманобетон
+ Възможност за намаляване на вече получени деформации в съществуващи
елементи чрез предварително напрегната стомана
+ Възможност за увеличаване на носеща способност и коравина на отделни
елементи и на конструкцията като цяло
+ Възможност за ограничаване на напречните деформации чрез стоманен
кожух и съответно подобряване на дуктилността
+ Възможност за подобряване на регулярността на конструкцията
- Необходимост от антикорозионна защита
- Необходимост от противопожарна защита
- Естетическа несъвместимост със съществуващата конструкция при видими
елементи
Вложените стоманени елементи често остават изложени на външни влияния,
поради което трябва да бъде осигурена съответна антикорозионната има защита, в
зависимост от условията на средата. В някои случаи (например при изпълнение на
кожух от листова стомана, външно армиране и др.) върху усиления елемент може да
се положи финишно покритие от армирани цименто-пясъчни мазилки или замазки,
които играят ролята и на антикорозионна защита.
Освен това в случаи на незащитени с пожароустойчив материал стоманени
елементи, трябва да бъде осигурена съответна активна или пасивна пожарозащита.
В много случаи отделните стоманени елементи се свързват един с друг чрез
заварки. Поради това е необходимо използваната стомана да бъде леснозаваряема.
Когато стоманени листове се използват като външна армировка, трябва да се
озигури връзката им със съществуващия стоманобетонов елемент. Това може да
стане чрез стоманени дюбели, болтове, шпилки и др. свързващи елементи, а може да
стане и чрез залепяне на листовете към бетоновата повърхност. В този случай
повърхността на стоманата трябва да бъде предварително обработена чрез
песъкоструене.
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2. Възстановяване и усилване на елементи, поемащи вертикални
въздействия
2.1. Плочи
Както и при усилването чрез стоманобетон, един от най-лесните методи за
усилване на съществуващи еднопосочно армирани плочи е намаляване на отвора
им. (фиг.7-1). Ако е избрано такова решение, трябва да се вземе предвид промяната
на статическата схема и да се вземат съответни мерки за поемане на моментите над
новата греда. Това може да стане чрез външно армиране с листова стомана или чрез
някои от техниките за усилване със стоманобетон. Усилването с листова стомана
може да се приложи и за увеличаване на носещата способност на огъване на плочи
(фиг.7-2). За възстановяване на плочи, претърпели големи деформации, може да се
приложи обратно натоварване. Това може да стане чрез система от предварително
напрегнати стоманени въжета, както е показано на фиг.7-3 или по техниката,
показана на фиг.7-4. При нея под плочата се монтират стоманени профили с
неголяма коравина през равни разстояния, след което между плочата и профила се
набиват клинове, които огъват профила в надолу. Стремейки се да възвърне
първоначалната си форма, профилът създава обратно (насочено нагоре)
натоварване върху плочата под формата на концентрирани сили при клиновете.
армировка

стоманен
дюбел

плоча

цименто-пясъчен
разтвор

съществуваща
греда

съществуваща
нова стоманена
греда
греда
Фиг. 7-1 Намаляване на отвора на еднопосочноармирана плоча чрез добавяне на
нова стомана греда

стоманени листове

съществуваща
плоча

цименто-пясъчен разтвор

стоманен
болт
Фиг. 7-2 Усилване на плоча чрез външно армиране с листова стомана
съществуваща, силно
провиснала плоча

предварително напрегнато
стоманено въже

отклоняваща опора

Фиг. 7-3 Възстановяване на провиснала плоча чрез външно предварително
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напрягане
клин - огъва
профила надолу

съществуваща плоча

деформируем стоманен
профил

Фиг. 7-4 Обратно натоварване на плоча
2.2. Греди
При недостатъчна носимоспособност на съществуващата стоманобетонна
гредата, част от натоварването, което тя поема може да бъде прехвърлено на
стоманени греди. Новите греди могат да са директно свързани към плочата, когато
те са отделечени от съществуващите, както е показано на фиг. 7-1. Често при
такова решение е невъзможно директно стъпване на новата греда върху
съществуващата колона и е необходимо добавяне на допълнителни елементи или
усилване на главни греди, за да се осигури предаването на въздействията.
Алтернативно решение, ако не е необходимо скъсяване на отвора на плочата, е
новите стоманени греди да се свържат към съществуващата, както е показано на
фиг. 7-5. За да се осигури предаване на товарите от плочата към гредите, трябва да
се осигури пълен контакт на стоманените профили с плочата, като това може да
стане чрез слой циментопясъчен разтвор между двете повърхности. Въздействията,
появили се след усилването, се поемат от съществуващата стоманобетонна греда и
новите стоманени пропорционално на коравините им. За да е ефективно
усилването, конструкцията трябва да се разтовари максимално преди монтиране на
новите греди.
Друго възможно решение за облекчаване на натоварването върху
съществуващата греда е представено на фиг. 7-6. При него е заложена идеята на
обратно натоварване, описана в т.2.1. Същият ефект може да се постигне, ако
предварително огънатата чрез крикове стоманена греда се свърже със
съществуващата стоманобетонна греда.
В някои случаи е необходимо да се увеличи носещата способност само на
срязване или само на огъване. Това може да стане с външно армиране с листова
стомана, съответно напречно (Фиг.7-7) или надлъжно (Фиг.7-8). Стоманените
листове трябва да са надеждно свързани със съществуващата греда чрез епоксидно
лепило, дюбели, болтове или шпилки. Трябва да е осигурен плътен контакт между
стоманата и бетона. Преди пробиване на отвори за свързващи елементи, трябва да
се определи разположението на съществуващата армировка, за да не бъде засегната
тя. Отворите се запълват със цименто-пясъен разтвор или епоксидна смола, в
зависимост от големината им. Възможни са вариации на показаните детайли.
Например външната надлъжна опънна армировка може да бъде свързана със
стоманобетонната греда чрез вертикални дюбели. Ако е избран такъв детайл,
трябва да се подхожда с дори по-голямо внимание към пробиването на отворите,
тъй като вероятността да се попадне на съществуваща армировка е много поголяма. Вариант без пробиване на отвори е възможен, ако листовата стомана се
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залепи с епоксидно лепило за съществуващия бетон. При тази техника
прецизността на изпълнението е от изключително голямо значение, тъй като всяка
грешка – недобре подготвени повърхности, недостатъчно или недобре
разпределено лепило, непълно пристискане на повърхностите в първите 24 часа,
деформационна несъвместимост на лепилото с конструкцията – може да доведе до
неплътна връзка, при което усилването ще бъде напълно безполезно.
Могат да се прилагат различни комбинации на външно армиране по дължина
на гредата, в зависимост от необходимостта. Надлъжното външно армиране може
да бъде и горно, или съчетание от горно и дилно, като двата стоманени листа могат
да се свържат със болт или шпилка, преминаващи през цялата височина на гредата.
При силно напукани греди преди да се усилва гредата е необходимо тя да се
възстанови. Това може да стане чрез запълване на пукнатините с епоксидна смола.
За греди в предаварийно състояние, най-често предизвикано от големи наклонени
пукнатини, може да се приложи техниката, показана на фиг. 7-9. При нея се двете
части на гредата (под и над пукнатината) се съединяват чрез предварително
напрегнати шпилки, разположени възможно най-близо до гредата от двете и
страни. Натоварването от шпилките се разпределя по широчина на гредата чрез
кутиеобразни профили. Друг подход за предотвратяване на разрушение от срязване
е да се намали подпорното разстояние чрез подкоси или ъглови профили, свързани
с колоната.

цименто-пясъчен
разтвор
стоманен болт
стоманен
профил
съществуваща
греда

отвор за болт - запълва
се с разтвор или смола

Фиг. 7-5 Увеличаване на носещата способност на съществуваща
стоманобетонна греда чрез корави стоманени профили

клинове
стоманен профил свързва се с
конструкцията само в
краищата си
съществуваща
греда

Фиг. 7-6 Облекчаване на въздействията върху съществуваща греда чрез обратно
натоварване
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стоманен болт
стоманенa
плочa
съществуваща
греда

отвор за болт - запълва
се с разтвор или смола

Фиг. 7-7 Увеличаване на носещата способност на срязване на съществуваща
стоманобетонна греда

съществуваща
греда

стоманен болт

отвор за болт - запълва
се с разтвор или смола
стоманенa плочa
заварка

нова опънна
външна армировка
Фиг. 7-8 Увеличаване на носещата способност на огъване на съществуваща
стоманобетонна греда чрез добавяне на външна армировка

наклонени пукнатини
плоча
кутиеобразен
стоманен профил

високоякостна,
предварително
напрегната шпилка
Фиг. 7-9 Възстановяване на съществуваща стоманобетонна греда с
недостатъчна носеща способност на срязване
2.3. Колони
При недостатъчна напречна армировка или недостатъчна дължина на
снаждане на надлъжната армировка, напречните деформации на колоната могат да
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се ограничат със стоманен кожух, който може да бъде тип решетка (Фиг.7-10) и тип
тръба (Фиг.7-11). Стоманения кожух не допринася за поемане на вертикалните
товари, тъй като не преминава непрекъснато до фунадаментите, а се прекъсва на
около 10мм от ръба на плочата.
дюбел

заварка
стоманенa
плочa
съществуващата
стоманобетонна колона
стоманен ъглов профил
стоманенa
плочa
съществуващата
стоманобетонна колона
стоманен ъглов профил
заварка

Фиг. 7-10 Ограничаване на напрените деформации на съществуваща
стоманобетонна колона чрез стоманен кожух тип решетка
листова стомана
съществуващата
стоманобетонна колона
стоманен ъглов профил
цименто-пясъчен
разтвор или бетон

листова стомана
стоманен ъглов профил
заварка

Фиг. 7-11 Ограничаване на напрените деформации на съществуваща
стоманобетонна колона чрез стоманен кожух тип тръба
Стоманения кожух тип решетка представлява четири ъглови профила (min
L75/75/6), залепени с епоксидно лепило или свързани чрез стоманени дюбели към
съществуващата стоманобетонна колона, които са съединени помежду си със
стоманени планки (min 80/6mm), разположени през определено разстояние и
заварени към профилите. Планките могат да бъдат предварително нагрети преди
заваряването, за да се осигури в последствие позитивно обрамчване на
колоната.Разстоянието между стоманените планки трябва да е такова, че
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стройността на ъгловите профили, укрепени от тях, да бъде по-малка от
стройността на колоната. Всяка планка се оразмерява за срязваща сила, равна на
2% от натисковата сила в колоната.
Стоманения кожух тип тръба е дори по-ефективен, защото обгръща колоната
изцяло. Тръбата може да се изпълни от ъглови профили и заварени за тях
стоманени листове или от заварени един за друг стоманени листове.
Пространството между тръбата и съществуващата колона се запълва със циментопясъчен разтвор или с бетон, в зависимост от разстоянието между двата елемента.
Така усилената колона се изчислява като колона от стоманена тръба или кутия,
запълнена с бетон. Малкото нормативни документи, които разглеждат такива
сечения, засега предлагат решения, които според скорошни науни изследвания
(Shams, Saadeghvaziri) са силно консервативни.

3. Капацитивни модели за усилване
3.1. Усилване на колони със стоманени кожуси
Приносът на кожуха към носимоспособността на срязване може да се приеме
като добавка към съществуващата носимоспособност, осигурявайки кожухът да
остане напълно в еластичен стадий. Това условие е необходимо, за да може
посредством кожуха да се контролира широчината на вътрешните пукнатини и да
се осигури интегритета на бетона, така че първоначалният, съпротивляващ се на
срязване механизъм, да продължи да действа. Допълнителната срязваща сила Vj,
която поема кожуха се определя при използване на 50% от границата на
провлачаване на стоманата.
Стоманените кожуси могат да осигурят ефективно стягане в зоните на
снаждане чрез застъпване, което подобрява деформационния капацитет при
циклични деформации За постигане на такъв резултат е необходимо следното:
• дължината на кожуха надвишава с най-малко 50% дължината на зоната на
снаждане чрез застъпване;
• кожухът е притиснат към страните на колоната с най-малко два реда
болтове от всяка страна, разположени перпендикулярно на направлението
на натоварването;
• когато снаждането е в основата на колоната, редовете на болтове трябва
да се разположат по един в горния край на зоната на снаждане и един на
1/3 от зоната на снаждане, считано от основата на колоната.
3.2.Глобално усилване с вграждане на стоманени елементи, поемащи
хоризонтални въздействия
Усилване на съществуващи конструкции с недостатъчна глобална сеизмична
сигурност може да се постигне чрез вграждане на цялостни стоманени
конструкции, състоящи се от пространствени ферми и рамки или дискретни
вертикални стоманени диафрагми. При проектирането на такова усилване е от
съществено значение разпределението на сеизмичното натоварване и
детайлирането на съединителните средства.
В първоначален стадии след изпълнение, но преди възникване на
земетресение, конструкцията е натоварена със собственото си тегло и евентуално
част от експлоатационните въздействия. Под тяхно влияние конструкцията
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получава премествания δg и усилия Eg, съответни на коравината й. При възникване
на земетресение към тези премествания и усилия се прибавят премествания и
усилия от сеизмично въздействие δЕ и EЕ, но при коравина на конструктивните
елементи, съответстваща на сеизмична комбинация. Промяната в коравината на
елементите следва да се отрази с адаптивен анализ, ако провеждането му е
целесъобразно. В противен случай напукването на стоманобетонните елементи
може да се отчете, като коравината им при сеизмична комбинация се приеме 50%
от първоначалната, както е препоръчано в [2], т.4.3.1(7).
В някои случаи е за предпочитане съществуващата стоманобетонна
конструкция да не се включва в поемането на сеизмичното въздействие. В този
случай може да се изследва модел само с новата стоманена конструкция за поемане
на хоризонтални въздействия, след което получените премествания да се сравнят с
деформационния капацитет на съществуващите елементи.
Един от най-критичните елементи при усилване на съществуващи
стоманобетонни рамкови конструкции със стоманени рамки са детайлите на
съединенията между тях. Най-често връзката между двете конструкции се
реализира чрез стоманени възлови плочи, закрепени към стоманобетонната
конструкция с болтове или дюбели. Дюбелите могат да бъдат механични
(клиновидни) или химични (с епоксиден разтвор). Механичните дюбели имат
носимоспособност на закотвяне при динамично въздействие от 20% до 70% от
статичната носимоспособност. Поради това те не следва да се прилагат в
земетръсни райони.
Основно разрушението на връзката между дюбелите и бетона настъпва при
недостатъчна закотвяща дължина чрез отцепване по конусовидна повърхнина в
средни участъци или чрез откъртване по частична конусовидна повърхнина при
крайни зони. При достатъчна закотвяща дължина, но недостатъчна
носимоспособност на дюбелите, настъпва тяхното скъсване.

4. Възстановяване и усилване на конструкцията като цяло и на
отделни нейни елементи за поемане на хоризонтални въздействия
4.1. Диафрагми
При глобално усилване на конструкцията със добавяне на дискретни
стоманени диафрагми (Х, Λ или V-връзки), често е необходимо да се добави и
стоманен колектор, който да пренесе инерционните сили от подовата диафрагма
към стоманените връзки. Колекторът може да бъде стоманен профил (за
предпочитане кутиеобразен), свързан чрез дюбели към стоманобетонната плоча. По
леко е изпълненито предложено във [12], показано на Фиг. 7-12. При него
стоманена плоча се полага отгоре на плочата, като свързването с нея отново е чрез
дюбели. Проблем при стоманените колектори, особено когато те са много дълги, е
несъвместимостта на деформациите със стоманобетонната плоча. Деформациите в
колекторът ще нарастват линейно от нула в свободния му край до максимума си
при свързването със стоманената вертикална диафрагма, докато диафрагмата няма
да е подложена на такива деформации. Поради това, могат да се предприемат
следните мерки:
1) Колекторът да е с променливо сечение, така че напреженията в него да са
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относително равномерно разпределени.
2) Размерите на колектора трябва да се ограничат, така че максималното
относително удължение да не надвишава 3-4cm.
3) Отворите за дюбели в стоманения колектор трябва да са с издължена
форма, така че да се реализират деформациите в него без да се претоварват
дюбелите.
4) За да е възможно приплъзването между колекторът и диафрагмата,
предаването на въздействията трябва да се постигне чрез триене, като за целта се
използват специално калибрирани федершайби, които да създадат подходящата
захващаща сила в дюбелите.
.

Фиг. 7-12 Колектор от стоманена плоча [12]
4.2. Рамки
За усилването на ригели и колони от рамки може да се използват техниките,
показани за усилване за вертикални въздействия. За силно издължени правоъгълни
колони, във [12] (взаимствано от California Department of Transportation) е
предложено решение с елиптичен кожух (Фиг.7-13), тъй като издължения
правоъгълен кожух е по-неефективен.
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Фиг. 7-13 Вариантни решения за стоманен кожух тип тръба около
стоманобетонна колона [12]
стоманен кожух на
съществуваща
колона (изглед)
стоманена плоча

стоманен кожух
на съществуваща
греда (изглед)

съществуваща
стоманобетонна
конструкция
стоманен болт

ъглови профили за връзка
на кожусите на отделните
елементи

min bвъзел

Фиг. 7-14 Усилване на рамков възел чрез стоманен кожух

56

Марина Трайкова, Таня Чардакова

Фиг. 7-15 Усилване на стоманобетонна рамкова конструкция със дискретни
стоманени вертикални диафрагми – вариантни решения за оформяне на
връзките [12]
За целта ъглите на съществуващата колона трябва да се скосят, за да се
осигури минималното разстояние между кожух и съществуваща колона.
Празнината между кожуха и колоната се запълва с несъсъхващ цименто-пясъчен
разтвор, инжектиран под нялагане.
За усилване на рамков възел със стомана е необходимо да се изпълни
всестранен стоманен кожух около всички събиращи се елементи, като плочите по
успоредните страни на елементите се свързват помежду си с болтове, а събиращи
се в ъглите – да се заварят към ъглов профил (Фиг. 7-14).
4.3. Глобално усилване на конструкцията чрез добавяне на дискретни вертикални
стоманени диафрагми
Този метод на усилване се използва при недостатъчна носеща способност или
коравина за хоризонтални въздействия, недостатъчна усуквателна коравина или
нерегулярност на конструкцията. Голямото предимство на дискретните стоманени
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диафрагми (стоманени връзки) пред непрекъснатите стоманобетонни диафрагми
(стени) е възможността за разполагането им по периферията на сградата без при
това да се затваря фасадата. Освен това се постига значително закоравяване на
сградата с относително малко завишаване на теглото на конструкцията.
Обикновено се изолзват концентрично включени връзки с една от формите
показани на фиг.7-15.
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Тема 8:
Възстановяване/усилване на стоманобетонни конструкции с
армирани с влакна полимери (FRP)
1. Общи положения
Покриване и обвиване на стоманобетонни елементи с FRP е един ефективен
технологичен метод за усилване им. Армираните с влакна полимери са композитни
материали. Те се състоят от равномерно и конкретно ориентирани влакна,
импрегнирани и вложени в матрица от полимерни смоли. Най-често се използват
карбонови, арамидови или стъклени влакна в комбинация с полимери от епоксидни
или полиестерни смоли.
FRP има следните предимства и недостатъци:
+ Корозионно устойчив материал
+ Незначително увеличаване на собственото тегло на конструкцията и
габаритните й размери след усилването
+ Висока опънна якост и коравина
+ Голямо разнообразие в геометрията и размерите на усилващите материали
+ Лесно и бързо усилване без необходимост от кофраж
- Анизотропен материал
- Съществена редукция на якост и значителна деформируемост в алкална
среда и при повишена темпереатура (особено опасна ситуация при пожар)
- Линейно поведение на композитния матриал до достигане на граничните му
деформации – предопределя крехко разрушение
При усилване на стоманобетонни конструкции се прилагат армирани с влакна
полимери в следните форми: пръти; мрежи и платна; ивици, листове и стремена.
Технологията на усилване на отделни конструктивни стоманобетонни елементи с
FRP е лесна за изпълнение. Тя се състои в полагане чрез бандажиране и залепване на
полимерни ивици или листове върху елемнтите. От съществено значение за
постигане на необходимото сцепление на връзката на армирания с влакна полимер с
повърхността на стоманобетонните елементи е най-стриктно спазване на
технологичните изисквания за производство и монтаж.
Полагането на FRP най-често се извършва в следната последователност:
• подготовка на повърхностите на стоманобетонните елементи, състояща се
в почистване, изрязване и закръгляване на ръбовете на елементите
• нанасяне на основния слой от епоксиден или полиестерен разтвор
• полагане на ивиците от полимер с притискане с валяк за отстраняване на
въздуха
• нанасяне на смола и защитно покритие

2. Възстановяване и усилване на елементи, поемащи вертикални
въздействия
2.1. Плочи
Плочи могат да се усилват с FRP плат, като нишките могат да са разположени
само в една посока или в две перпендикулярни посоки. Платът играе роля на
Марина Трайкова, Таня Чардакова

59

външна армировка (горна или долна), като посоката на нишките отговаря на
посоката на армиране. Същият ефект може да се постигне чрез FRP ленти,
разположени сътветно в една посока или в две перпендикулярни посоки.

2.2. Греди
Греди могат да бъдат усилвани с FRP за повишаване на носимоспособността
им на огъване или срязване.
По данни на American Concrete Institute (ACI), носимоспособността на огъване
може да се повиши с до около 40% чрез външно армиране на гредата с FRP плат,
ленти или пръти (Фиг. 8-1), в зависимост от наличната носимоспособност в
натискова зона. Степента на усилване се ограничава от условието неусиленото
сечение да има достатъчна носимоспособност, така че да не настъпи колапс на
елемента при евентуално нарушаване на връзката между стоманобетон и FRP.
При изчисляване на капацитета на усиленото сечение се приемат следните
опростяващи предпоставки:
• В сила е хипотезата на Бернули за равнинност на сеченията
• Няма приплъзване между външната FRP армировка и бетона
• Пренебрегват се деформациите от тангенциални напрежения в тънкия
адхезионен слой
• Ограничават се деформациите на бетона в натискова зона до 0,003
• Пренебрегва се опънната якост на бетона
• Приема се идеално линейна работна диаграма на композитния материал

Фиг. 8-1 Напрежения и деформации в усиленото сечение в крайно гранично
състояние a) Стоманобетонно сечение; б) Деформации; в) Равновесие на
вътрешните сили (нелинейно рапределение на натисковоте напреженията в
бетона); г) Равновесие на вътрешните сили (линейно рапределение на
натисковоте напреженията в бетона) [12]
Възможни са следните схеми на разрушение на усиленото сечение:
• Смачкване на бетона в натискова зона
• Провлачване на опънната армировка, последвано от скъсване на
композитния материал
• Провлачване на опънната армировка, последвано от смачкване на бетона
в натискова зона
• Отцепване на бетонното покритие (Фиг. 8-2c)
• Нарушаване на връзката между стоманобетон и FRP (Фиг.8-2b)
Повишаване на носимоспособността на срязване на греди може да се
постигне чрез усилване с ивици или листове от FRP. Усилването може да е Uобразно (тристранно), което е по-ефективно, и двустранно (Фиг. 8-3). По принцип
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най-ефективно е всестранното обвиване, при което се получава ефект на ограничен
бетон, но при греди то не се прилага, защото не е възможно преминаване на
композитния материал през плочата. Усилването може да бъде непрекъснато (с
листове) по дължина на гредата или с отделни ивици, които могат да са вертикални
или наклонени спрямо оста на гредата (Фиг. 8-4)

Фиг. 8-2 Усилване на греда с външно надлъжно армиране с FRP: a) поведение на
усилената греда; b) нарушаване на връзката между стоманобетон и FRP; c)
отцепване на бетонното покритие [12]

Фиг. 8-3 Увеличаване на носимоспособността на срязване на греди чрез FRP – Uобразно и двустранно обвиване [12]

Фиг. 8-4 Увеличаване на носимоспособността на срязване на греди чрез FRP: a)
характеристики на усиленото сечение; b) усилване с вертикални ивици; c) усилване
с наклонени ивици [12]
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Носимоспособността на срязване на усиления елемент се определя като сума
от приносът на композитния материал и приносът на съществуващата
стоманобетонна греда. Общата носимоспособност на срязване се ограничава от
условието да не настъпи разрушение от диагонален натиск в стеблото (в [1] –
VR,max).

2.3. Колони
Колони могат да бъдат усилвани с FRP чрез пълното им обвиване при
недобро детайлиране (недостатъчно стремена, недостатъчна дължина на снаждане
на надлъжната армировка). Усилването на колони, поемащи само вертикални
товари е подобно на усилването на колони от рамки (т.4.1).

3. Капацитивни модели за усилване
Основните предимства при външно залепени армирани с влакна полимери при
усилване на съществуващи стоманобетонните елементи са следните:
• Повишаване носимоспособността на срязване на колоните и стените
посредством прилагане на външно залепени армирани с влакна полимери, с
ориентиране на влакната по направление на напречната армировка;
• Повишаване на наличната дуктилност в краищата на елементите чрез
добавено ограничаване във формата на кожух от армирани с влакна
полимери, с ориентиране на влакната по продължение на периметъра;
• Осигуряване срещу недостатъчно снаждане чрез застъпване, посредством
повишаване на ограничаването с влакна, ориентирани по продължение на
периметъра.
Носимоспособността на срязване при греди, колони и стени може да се повиши
чрез полагане на ивици или листове от армирани с влакна полимери. Те могат да се
положат или чрез пълно обвиване на елементите или чрез прилепването им към
страните и дъното на гредата (ивица или лист под формата на U) или с прилепване
само към страните.
Повишаване на деформационния капацитет се постига чрез ограничаване на
бетона посредством кожух от армиран с влакна полимер. Той се полага около
усиления елемент в зоната на потенциалната пластична става.

4. Възстановяване и усилване конструктивни елементи за поемане на
хоризонтални въздействия
4.1. Рамки
Усилването на елементи колони и ригели на рамки с FRP обикновено цели
увеличаване на дуктилността на елементите и предотвратяване на крехко
разрушение от срязване, предшестващо пластичното разрушение. В този смисъл,
показаните в т.2.2. методи за повишаване на носимоспособността на огъване не са
подходящи за ригели на рамки, особено в местата, където се очаква образуване на
пластични стави, тъй като наличието на линейно-еластичната надлъжна опънна
армировка от FRP възпрепятства дисипирането на енергия в избраните зони.
Поради тази причина усилване с FRP за огъване не се разглежда в [3].
Увеличаването на носимоспособността на срязване на греди става по
правилата, описани в т. 2.2. Увеличаването на носимоспособността на срязване на
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колони е подобно, но тук вече се прилага всестранно обвиване (Фиг.8-5).
Същевременно се постига и ограничен бетон и увеличаване на деформационния
капацитет на елемента. За да е ефективно усилването на колони с правоъгълно
напречно сечение, отношението на големия към малкия размер на сечнието не
трябва да надвишава 1,5 и големия рамер да не надвишава 90cm. В зависимост от
нуждите, усилването става в различни зони по височина (Фиг.8-6).
Когато с усилването се цели ограничаващ ефект, освен от характеристиките
(геометрични и физически) на усилващия материал, степента на увеличаване на
дуктилността зависи и от формата и размерите на стоманобетонния елемент. При
кръгли колон ограничаващото действие е за цялото сечение на колоната, като с
увеличаване на диаметърът й, трябва правопропорционално да се увеличи и
дебелината на кожуха за запазване на ограничаващото налягане. За правоъгълни
колони, ограничената област има вида, показан на Фиг. 8-7. Тя е толкова по-голяма,
колото по-голямо е закръгланието на ъглите. Ограничаващото налягане намалява с
издължаване на сечението (увеличаване на големия му размер).

Фиг. 8-5 Усилване на колона с FRP – напречно сечение [12]
Усилването на рамкови възли с FRP е трудоемка задача, тъй като, както и
при усилването на възли със стоманени кожуси, директен трансфер на усилията
през възела не е възможен. За постигане на ефективно пространствено реагиране
при сеизмично въздействие е необходимо да бъдат реализирани непрекъснати
връзки между елементите, събиращи се във възела. Полагат се Г-образно, при всеки
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ъгъл, листове, чиито влакна са ориентирани успоредно на оста на гредата. Със
следващ слой се обвиват елементите в критичните си зони около възела, като
нишките са разположени перпендикулярно на оста на елементите. Като последен
слой се полагат листове с влакна в същото направление, но само непосрведствено
до възела. Те служат за осигуряване на отклоняването и предаването на
контактните периферни сили между гредите и колоните през ивиците армиран
полимер. Те трябва да са сигурно закотвени в съществуващия бетон посредством
специални полимерни анкерни дюбели.

Фиг. 8-6 Усилване на колона с FRP: a) за поемане на срязване; б) за ограничаване на
напречните деформации от натиск; в) при неодостъчна дължина на снаждане на
съществуващата надлъжна армировка; г) комбинирано усилване за трите
несъвършенства [12]
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Фиг. 8-7 Ефективна ограничена площ на правоъгълно сечение, обвито с полимер
[3]
4.2. Стени
Стени могат да бъдат усилвани с FRP, когато е необходимо да се подобри
тяхната носимоспособност на срязване, като се използват листове, чиито нишки са
ориентирани перпендикулярно на оста стена. Дори и листовете да са непрекъснати
по сечението на стената, ограничаващият ефект тук е малък поради голямата
разлика в дължината и широчината й. Въпреки това, когато е възможно, е
препоръчително всестранно обгръщане. В противен случай (Фиг.8-8) е необходимо
да се осигури закотвянето на листовете посредством специални анкерни дюбели
(Фиг. 8-9). Увеличаване на носимоспособността на срязване на щурцове може да се
осъществи както при греди, но тук е препоръчително непрекъснато покриване по
дължина на щурца. За дълбоки щурцове като първи слой може да добаят Х-образно
разположени ленти, съответно закотвени в плътната част на стената.

Фиг. 8-8 Усилване на стоманобетонна стена с отвор чрез обвиване с FRP[12]
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Фиг. 8-9 Полимерен анкерен дюбел [12]
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Тема 9:
Възстановяване/усилване на зидани конструкции
1. Общи положения
Възстановяването и усилването на зидани конструкции е широкообхватен
проблем, тъй като множество стари конструкции, в това число и паметници на
културата, са зидани. Също така в сгради със стоманобетонна или стоманена
носеща конструкция, често ограждащите и преградни стени се изпълняват зидани.

2. Възстановяване на зидани конструкции
Ключов проблем при възстановяването на зидани конструкции е точното
определяне на характеристиките на вложените материали – камък (естествен или
изкуствен – в това число керамични тухли) и разтвор. Материалите, използвани за
възстановяването, трябва да са възможно най-близки до оригиналните, както по
външен вид, така и според механичните си характеристики. Използването на
материали с много различни характеристики внася нерегулярност в работата на
зида. Например използването на разтвор с много по-голяма коравина от
оригиналния, може да доведе до концентриране на напрежения във възстановената
област, при което камъкът под новия разтвор да се разруши. Понякога, за
исторически конструкции, определянето на тези характеристики и намирането на
подходящи материали за възстановяване, може да се окаже изключително трудна
задача. Може да се наложи петрографско изследване за определяне на
характеристиките на използваните материали.
Възстановяването на зидани конструкции трябва да бъде предшествано от
определяне на причините за появилите се грешки и дефекти. Ако причинителите са
активни, първо трябва да бъдат отстранени (например активни неравномерни
слягания), а след това да се „лекуват симптомите”, т.е. да се отстраняват повредите
по зида.

2.1. Възстановяване на леко напукани зидове
При неголеми назъбени пукнатини (по разтвора), зидът може да бъде
възстановен чрез запълването на пукнатината с разтвор. Преди запълването се
отстранява обрушения съществуващ разтвор и пукнатината се продухва (но не се
песъкоструи!). При по-дебели зидове разтворът се полага под налягане.
В случаите на деградирал разтвор, той може да бъде подменен, като се
отстраняват деградиралите части (но не по-малко от два пъти широчината на
фугата в дълбочина) и се полага новият разтвор.
Когато пукнатината преминава и през камъка, напуканите блокове е найдобре да бъдат подменени. След изваждането на съществуващия блок, разтворът по
околните камъни се премахва, а новият блок се полага с нов разтвор. Ако не е
възможно подменяне на камъните и пукнатината е тясна, тя може да бъде
запълнена с епоксиден разтвор под налягане. Друг вариант е напуканият камък да
се извади и завърти или дори да се размени с друг, ненапукан блок от същия зид,
така че пукнатината в него да не съвпада с основната пукнатина.
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2.2. Възстановяване на силно напукани зидове
Ако пукнатините са по-големи от 10mm, запълването им не е достатъчно и са
необходими допълнителни превръзки между двете части на зида. Те могат да се
осъществат с метални планки, полимерни мрежи и други подходящи съединителни
средства. По-добрият вариант е заменяне на напуканите блокове със удължени
(превързващи) такива.
При голяма вертикална пукнатина в местата на пресичане на стени,
възстановяването може да стане със стоманени лаши, пресичащи пукнатината
между два реда камък и заварени към закотвяща стоманена плоча (Фиг. 9-1). Друг
вариант е пробиване на наклонени отвори, пресичащи пукнатината, в които се
вкарват стоманени пръти (също закотвени в челото) и съответно запълване на
отвова с ратвор.
съществуващ
зид
стоманенa
лаша
закотвяща
стоманена
плоча
вертикална
пукнатина

Фиг. 9-1 Възстановяване на ъглов зид с вертикална пукнатина
2.3. Презиждане (реконструкция)
При значителни повреди е по-добре съществуващият зид да се разруши, след
което да се иззида наново. При това повредените камъни се заменят с нови, или
директно се използват само нови материали. Ако е необходимо презиждане на
голяма част от съществуващите зидове (повече от половината), може би е разумно
да се обмисли презиждане на цялата съществуваща зидария в сградата, особено ако
състоянието на използваните материали е недобро, дори и отделни зидове да са без
пукнатини.

3. Усилване на зидани конструкции
Усилването на зидани конструкции е необходимо в следните случаи:
• при изцяло зидани конструкции, когато е необходимо осигуряването им
за сеизмични въздействия
• при носещи зидове, когато нямат достатъчна носимоспособност
(например поради смяна на предназначението на сградата)
• при трансформиране на неносещи зидове в част от конструктивната
система за поемане на хоризонтални въздействия
• в предаварийни ситуации и др.
Често срещани в България са еднофамилни къщи с вертикална носеща
конструкция от тухлена зидария и подови конструкции – дървен гредоред. Също
така повечето сгради със статут на недвижимо културно наследство имат подобна
конструкция. Такива сгради не могат да се считат за осигурени за сеизмични
въздействия. За да може да се разглежда един зид като част от конструктивната
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система, поемаща хоризонтални въздействия, той трябва да е изпълнен от плътни
тухли, с дебелина на зида минимум 25см и да е обрамчен от четирите си страни
със стоманобетонни или стоманени елементи с достатъчна коравина, така че да
е възможно образуването на натисков диагонал. За така разглежданите сгради това
условие не е изпълнено.
При усилване на подобни конструкции в много случаи е за предпочитане
вграждането на стоманобетонна или стоманена конструкция, която да поеме изцяло
сеизмичните въздействия, както и част от вертикалните въздействия. При такова
решение, трябва да се закорави дървената подовата конструкция, като това може да
стане със заменянето (или допълването) й със стоманобетонна плоча. За да играе
роля на корава хоризонтална диафрагма, плочата трябва да преминава
непрекъснато през зидовете. Това може да стане като в тях се направят отвори на
нивото на плочата, в които да се изпълнят стоманобетонни дюбели, обединяващи
плочата от двете страни на зида. Носимоспособността на зида в състояние на
изпълнение трябва да бъде доказана, а дюбелите – проверени на срязване.
Ако това е икономически нецелесъобразно, може да се предприеме
пространствено укрепване на зидове със обтегачи от стоманени профили или
армировъчна стомана с голям диаметър (Фиг. 9-2). По този начин конструкцията не
е сеизмично осигурена, но се предпазва от срутване при земетресения с лека до
средна интензивност. Такова пространствено укрепване може да се преприеме и
при неравномерни слягания на основните. По-добър ефект се получава, ако
усилването с обтегачи се комбинира с торкретиране на зидовете и/или усилване на
зида с вертикални и хоризонтални частични стоманобетонни пояси или стоманени
профили.
съществуващ
зид
стоманени
обтегачи

стоманена

Фиг. 9-2 Пространствено укрепване на зидани конструкции чрез стоманени
обтегачи
За укрепване на зидове в предаварийно състояние, тогава когато събарянето
им не е допустимо, може да се използва система от стоманени или стоманобетонни
колони или стоманобетонна стена, съответно фундирани и привързани към зида
посредством стоманени дюбели (Фиг. 9-3).
За съществуващи стоманобетонни или стоманени конструкции с пълнежна
зидария, тя може да бъде преобразувана в елемент от конструктивната система,
поемаща хоризонтални въздействия. За целта, дори и да са спазени изброените погоре изисквания, е необходимо да се предприеме усилване на елементът, защото
след първите няколко цикъла на земетресението, поради диагоналните пукнатини,
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които се отварят в зида, както и пукнатините между зида и поясите, неговия
закоравяващ ефект постепенно намалява и изчезва. Възможно решение в случая е
усилването на зида с диагонално или пълно покриване с FRP (Фиг. 9-4). Друго
решение е торкретирането на зида (Фиг. 9-5). При необходимост от по-интензивно
усилване, торкретирането може да се съчетае със стоманобетонни пиластри (Фиг.
9-6)
стоманени дюбели

нова
стоманобетонна
стена

съществуващ
тухлен зид

N

нов
стоманобетонен
фундамент

съществуващ
каменен
фундамент

Фиг. 9-3 Укрепване на съществуващ зид

Фиг. 9-4 Усилване на зид с FRP диагонали
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армировъчна
мрежа

съществуващ
зид
торкрет
бетон
напречни
връзки

напречни
връзки

Фиг. 9-5 Усилване на зид чрез торкретиране
ст.б. колона

ст.б. пояс

1-1

1

ст.б. пиластер

напречни
връзки
ст.б. пояс
торкрет бетон
ст.б. пиластер
зид

1

2

2
съществуващ
напукан зид

2-2
зид

ст.б. колона

ст.б. дюбел

торкрет бетон

ст.б. пиластер

Фиг. 9-6 Усилване на зид чрез стоманобетонни пиластри
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Тема 10:
Технически паспорти на строежите
1. Общи положения
Техническата паспортизация на строежите се третира от [8]. С [8] се
определят:
1) обхватът и съдържанието на техническите паспорти на строежите
(сградите и строителните съоръжения);
2) редът за съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване на
техническите паспорти;
3) редът за съставяне и съдържанието на енергийните паспорти на сградите;
4) редът за извършване на обследването на строежите;
5) сроковете за съставяне на техническите паспорти на отделните категории
строежи.
Техническите паспорти на съществуващи строежи - паметници на културата,
се съгласуват с Националния институт за паметниците на културата.
Технически паспорт се съставя:
1) за нов строеж – преди въвеждането му в експлоатация;
2) за съществуващ строеж – след проведено обследване по реда на глава
трета;
3) след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство
на съществуващ строеж или на част от него, както и при извършване на
строителни и монтажни работи (СМР) в него, за които се изисква
издаване на разрешение за строеж (в това число вътрешни преустройства,
при които се засяга конструкцията на сградата, извършват се дейности
като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на
отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата, или се сменя
предназначението на помещенията и натоварванията в тях, както и при
реставрация и консервация на фасадите на обекти –паметници на
културата, които са от световното или национално значение) – преди
въвеждането му в експлоатация.
При наличие на технически паспорт за съществуващ строеж, след
извършване на някои от гореизброениет СМР техническият паспорт се
актуализира, като в него се отразяват всички промени в характеристиките на
строежа, настъпили в резултат на реконструкция, основно обновяване, основен
ремонт или преустройство, с което се засяга конструкцията на строежа и/или се
променят предназначението и натоварванията в него.

2. Техниески паспорти на строежи
2.1. Обхват и съдържание на техническия паспорт на строежа
Техническият паспорт на строеж обхваща следните части:
2.1.1. Част А "Основни характеристики на строежа" съдържа следните раздели:
Раздел I "Идентификационни данни и параметри", който включва следните
реквизити: населено място, община, област, кадастрален район, номер на
поземления имот, вид (сграда или съоръжение), адрес, вид на собствеността,
предназначение на строежа, категория на строежа; идентификатор на строежа от
кадастралната карта (кадастралния план); адрес (местонахождение), година на
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построяване, извършени промени (строителни и монтажни дейности) по време на
експлоатацията - реконструкция (в т.ч. пристрояване, надстрояване), основно
обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението, година на извършване
на промените, опис на наличните документи, вкл. и за извършените промени:
разрешения за строеж и за въвеждане в експлоатация, проектна документация,
протоколи по време на строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ*,
окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, удостоверение за
търпимост на строежа и други данни в зависимост от вида и предназначението на
строежа;
Раздел II "Основни обемнопланировъчни и функционални показатели", който
включва следните реквизити за сгради: площи и обеми (застроена площ, разгъната
застроена площ, застроен обем, полезен обем); височина (в метри и брой етажи надземни, полуподземни и подземни); инсталационна и технологична осигуреност сградни отклонения, сградни инсталации, съоръжения, системи за безопасност и
др.;
Раздел III "Основни технически характеристики", който включва следните
реквизити: технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени
съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ* към конкретната сграда или
строително съоръжение, изразени чрез еталонни нормативни стойности (от
действащите нормативни актове към датата на въвеждане в експлоатация), и/или
описание относно: вида на строителната система, типа на конструкцията,
носимоспособността, сеизмичната устойчивост, границите (степента) на
пожароустойчивост (огнеустойчивост) и дълготрайността на строежа, санитарнохигиенните изисквания и околната среда (осветеност, качество на въздуха,
водоснабдяване, канализация, оползотворяване на твърди отпадъци, санитарнозащитни зони, сервитутни зони и др.), граничните стойности на нивото на шум в
околната среда, в помещения на сгради, еквивалентните нива на шума от
автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др., стойността на
енергийната характеристика на промишлените системи, показателите за разход на
енергия,
характеризиращи
процесите
на
енергопреобразуване
и/или
енергопотреблението в промишлените системи като съвкупност от съоръжения,
технологии и спомагателни стопанства, включени в определено производство,
елементи на осигурената достъпна среда и др.;
Раздел IV "Сертификати", който съдържа: данни за сертификати или
документи, удостоверяващи сигурността и безопасната експлоатация на строежа,
изискващи се от нормативни актове (номер, срок на валидност и др.), вкл.
сертификат за енергийна ефективност, сертификат за пожарна безопасност,
декларации за съответствие на вложените строителни продукти, сертификати на
основните строителни продукти, в т.ч. на бетон, стомана и др., паспорти на
техническото оборудване и др.;
Раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали
техническия паспорт", който съдържа: данни за собственика; данни и лиценз на
консултанта, в т.ч. за наетите от него физически лица, номер и срок на валидност
на лиценза; данни и удостоверения за придобита пълна проектантска
правоспособност, данни за техническия ръководител за строежите от пета
категория; данни и удостоверения за лицата, извършили обследване и съставили
техническия паспорт на строежа.
2.1.2. Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на
ремонти" съдържа следните позиции:
1) резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на
основно обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени;
2) необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на
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строежа и график за изпълнение на неотложните мерки;
данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане,
преустройство и реконструкция на строежа;
4) срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни
конструкции и елементи на строежа.
2.1.3. Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" съдържа
следните позиции:
1) съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на
повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на
сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени,
колони, шайби, греди, плочи и др.;
2) недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на
строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни
натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или
ограждане на части от сградата и съоръжението;
3) спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита
от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от: подхлъзване,
спъване, удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др.;
4) нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите
и системите;
5) поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните
асансьори, подвижните платформи, подемниците и др.;
6) правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена
опасност.
2.1.4. Част Г „Енергиен паспорт на сграда”
3)

2.2. Ред за съставяне на техническия паспорт
Собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите
паспорти.
При съсобственост на строежа възлагането може да се извърши от някои от
съсобствениците за сметка на всички съсобственици при условия и по реда на [7].
Техническият паспорт на строежа се съставя в два оригинални екземпляра на
хартиен носител, подписани от съставителя на паспорта, както и на магнитен
носител.
Техническият паспорт е част от строителните книжа на строежа.
Техническият паспорт на съществуващ строеж, както и в случаите на в
случаите на основно обновяване, реконструкция, основен ремонт, пристрояване,
надстрояване или промяна на предназначението на съществуващ строеж или на
част от него преди въвеждането му в експлоатация, се съставя въз основа на
резултатите от обследването и оценката на строежа, които се извършват по реда на
[8].
Настъпилите промени в състоянието на съществуващ строеж след
въвеждането му в експлоатация, като реконструкция, основен ремонт, основно
обновяване, промяна на предназначението, включително изпълнение на СМР, за
които не се изисква разрешение за строеж, засягащи основните характеристики на
строежа според чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ*, се отразяват в техническия паспорт.

3. Обследване на съществуващите строежи
За съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж се извършва
обследване за установяване на техническите му характеристики, свързани с
изискванията по според чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ*.
Обследване на съществуващ строеж може да се извърши и по всяко време при

74

Марина Трайкова, Таня Чардакова

експлоатацията му по желание на собствениците или по искане на контролните
органи.
Обследването включва:
1) съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните)
стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч.
и тези, свързани със съществените изисквания по според чл. 169, ал. 1 - 3
ЗУТ*;
2) установяване на действителните технически характеристики на строежа
по разделите на част А от техническия паспорт;
3) анализ на действителните технически характеристики на строежа и
оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени в т.
1);
4) разработване на мерки;
5) съставяне на доклад за резултатите от обследването.
Действителните технически характеристики на строежа се установяват чрез:
1) събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация;
2) екзекутивно заснемане - при липса на техническа документация;
3) оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни (описват
се видът и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в
строежа);
4) извършване на необходимите изчислителни проверки (свързани с
измервания, пробни натоварвания и др.).
Оценката на техническите характеристики на строежа за съответствие или
несъответствие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ* се състои в
провеждане на сравнителни анализи и проверки за определяне на количествените
измерения и на качествените показатели за удостоверяване на:
1) размера на повредите или разрушенията в строежа и отклоненията от
действащите нормативни актове;
2) допуснатите грешки и недостатъци при проектирането, изграждането и
експлоатацията на строежа;
3) степента на риска за настъпване на аварийни събития;
4) опасността за обитателите и опазването на имуществените ценности в
строежа, както и за неблагоприятните въздействия върху околната среда;
5) технико-икономическата целесъобразност, културната и социалната
значимост при избора на решението за възстановяване или премахване
(разрушаване) на строежа.
Докладът за резултатите от обследването включва и техническите мерки за
удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, както и
предписания за недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите
на строежа.
Собствениците на строежа съставят график за изпълнение на посочените в
доклада мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа в
съответствие с действащите нормативни актове.

*Извадка на цитираните ленове на [7]:
Чл. 169. (1) Строежите трябва да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в
съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите
спецификации за:
1. носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и
на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
2. пожарна безопасност на строежа;
3. опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество;
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4. безопасно ползване на строежа;
5. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)
6. опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на
строежа, включително защита от шум, опазване на защитените територии и
обекти и опазване на недвижимите паметници на културата;
7. икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обекта.
(2) Строежите трябва да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в
съответствие с изискванията за достъпна среда.
(3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството съвместно с
компетентните министри издават наредби за изискванията по ал. 1 и 2, свързани с
проектирането, изпълнението, контрола и въвеждането в експлоатация на
строежите и за техническа паспортизация за безопасна експлоатация и поддържане
на строежите.
...
Чл. 176. (1) След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят
и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който
удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни
проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.
169, ал. 1 и 2 и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и
протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и
съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на
възложителя.
…
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