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Актуализация на конструктивно обследване на база изготвен
Технически паспорт и Конструктивно обследване от 2008 г. и
Конструктивна експертиза" на обект:  №36 ОДЗ "Пеперуда", с
ново наименование №36 ДГ "Пеперуда", район "Искър", ж.к.
"Дружба-1ч.", ул. "Иван Арабаджията" 40, с РЗП:2648 м2

1. ОБЩА ЧАСТ

Настоящето конструктивно обследване и оценка състоянието на носещата

конструкция на №36 ОДЗ "Пеперуда", с ново наименование №36 ДГ "Пеперуда", район
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"Искър", ж.к. "Дружба-1ч.", ул. "Иван Арабаджията" 40 е изготвено във връзка с

изпълнението на Договор № РИС17-ДГ 55-32/26.09.2017г. с предмет: Актуализация на

конструктивно обследване на база изготвен Технически паспорт и Конструктивно

обследване от 2008 г. и Конструктивна експертиза" на обект:  №36 ОДЗ "Пеперуда", с ново

наименование №36 ДГ "Пеперуда", район "Искър", ж.к. "Дружба-1ч.", ул. "Иван

Арабаджията" 40, с РЗП:2648 м2.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ НА ЗАДАЧАТА

Предмет на задачата е конструктивно обследване и оценка състоянието на носещата

конструкция на №36 ОДЗ "Пеперуда", с ново наименование №36 ДГ "Пеперуда", район

"Искър", ж.к. "Дружба-1ч.", ул. "Иван Арабаджията" 40.

Основни задачи на обследването са, както следва:

- събиране на изходни данни за строежа;

- определяне на конструктивните схеми на отделните тела на сградата;

- извършване на оглед и документиране на евентуални повреди, дефекти или

разрушения, следствие на некачествено строителство и неправилна експлоатация и

липса на поддръжка;

- анализ и заключение за техническата годност за безопасна експлоатация на сградата;

- изготвяне на технически предложения за дейности по укрепване на конструкцията

/ако и където е необходимо/.

3. ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧАТА

Основанията за изпълнение на задачата са систематизирани по следния начин:

- Закон за устройство на територията (ЗУТ) ;

- Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите;

- Наредба №РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни

райони, валидна от 27.01.2012 г.

Задачата е разработена на основата на :
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- Техническо задание на Възложителя;

- резултати от огледа и обследване на строежа;

- анализи и оценки за състоянието на елементите на конструкциите;

- предписания на действащите нормативни документи за инвестиционното

проектиране както следва:

- [1] Закон за устройство на територията;

- [2] Наредба №1 от 30.06.2003г. – за номенклатурата на видовете строежи -

МРРБ;

- [3] Наредба №3 от 21.07.2004г. – за основните положения за проектиране на

конструкциите на строежите и за въздействията върху тях - МРРБ;

- [4] Норми за проектиране на стоманени конструкции – 1987г.;

- [5] Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения

в земетръсни райони - МРРБ;

- [6] Наредба №1 от 01.09.1996г. – за проектиране на плоско фундиране (Норми за

проектиране на плоско фундиране);

- [7] Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции - 1988г. - и

последвали изменения;

4. КРАТКА ИСТОРИЯ НА ОБЕКТА

Сградата е строена през 1976-77 г. Проектирана е като детска градина. След

изграждането не са извършвани дейности, които засягат конструкцията. Понастоящем се

ползва и функционира съгласно предназначението си. Състои се от девет функционални

блока:

Блокове „А”, „Б”, „В”, „Г”  и „Д” – двуетажни, без сутерен, с помещения за десет

детски групи;

Блок „Е” – едноетажен, без сутерен, в който се помещава кухня;

Блок „Ж” – едноетажен, без сутерен, в който се помещава физкултурен салон;

Блокове „З”, и „З`” – двуетажни, без сутерен, където се помещава

административната част.
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5. ОСНОВНИ ДАННИ ЗА СТРОЕЖА

- вид на строежа: СГРАДА ;

- предназначение на строежа: ДЕТСКА ГРАДИНА;

- категория на строежа: Трета (Съгл. [2]);

- идентификатор на строежа:

 община: СО – р-н „Искър”;

 населено място: гр. София;

 година на построяване: 1977г.;

 вид на собственост: ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА

 промени по време на експлоатацията: НЯМА

 инвестиционен проект: НЯМА НАЛИЧЕН

 документ за собственост: Акт № 18/10.02.2000г. за публична общинска собственост.

Технически параметри за сградата по нива

ЗП на сградата – 1 360 кв.м

РЗП на сградата – 2 648 кв.м,

Застроен обем – 7592 куб.м

Височина – 6,50 (3,50) м

Етажи – седем секции двуетажни + две едноетажни

Подземни - няма

6.ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Вид на строителната система и тип на конструкцията

От направените проучвания на място и събраната информация се установи следното:

Всички детски градини от този тип в гр. София са строени по типов проект на ДСО

„Балканстрой” от 1974г. и изградени в следващите две-три години. За сградата има

изготвено конструктивно заснемане, приложено към настоящата разработка. На база на

придобития опит от вече ремонтирани сгради от този тип, може да се каже, че

конструктивното заснемане е с голям процент на точност.



Стр.5

Конструкцията на сградата е скелетно-безгредова схема от стоманобетонни

елементи. Състои се от индустриално изготвени чашковидни фундаменти под колоните,

дълбочината на фундирането им е около 120см от кота прилежащ терен; ивични,

стоманобетонни рандбалки под стените по фасадите на отделните секции и под подовите

панели при групите; безгредови, монолитни плочи на К+2,83 и К+5,69 с дебелина 18см.

Колоните са монтажни със сечение 27/27 см. На К0,00, върху недобре уплътнен обратен

насип е изпълнена настилка от неармиран бетон с дебелина 10см. Това важи за

административните корпуси и кухнята, докато в групите подовата конструкция на К0,00  е

от панели, стъпващи върху рандбалките. Конструкцията е заснета и представена в

графичната част на настоящата разработка.

Външните ограждащи и вътрешните разпределителни стени са изпълнени от

трислойни панели от два пласта азбестоциментови плочи и вътрешен термоизолационен

пласт от пенополистеролни   (стиропорови) плочи, уплътнени с термофен. Панелите са

обрамчени с метални рамки. Стените на сградата са неносещи елементи.

Покривната конструкция е от плосък, топъл покрив. Покритието е от битумна

хидроизолация. Оттичането на атмосферните води е вътрешно, с тръби.

6.2. Вид на вложените материали за отделните конструкции
Вероятния проектен клас на бетона е В15 /БМ200/. За бетон марка М 200, (клас C

12.5/15) - кубова якост по нормите от 1967 г. - 8,50 МРа. За армировката клас AI, (B 235) -

изчислително съпротивление по нормите от 1967 г. - 210,00 МРа. За армировка клас AII, (B

235) - изчислително съпротивление по нормите от 1964г. - 260,00  МРа. За армировка клас

AIII, (B 420) - изчислително съпротивление по нормите от 1964г. - 360,00  МРа.

6.3. Носимоспособност на конструкциите
Конструкцията на сградата на детската градина е проектирана и осигурявана за

вертикални и хоризонтални (земетръсни) натоварвания по изискванията на действалите за

периода на проектирането строителни норми: Известно е, че обектът е завършен и пуснат

в експлоатация през 1977г.

При разработването на проекта са спазвани тогава действащите норми, както следва:

- „Норми и правила за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” -

1968г. ;
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- „Правилник за строителство в земетръсни райони’’-1964г.-изменения и допълнения

1972г. и 1977г.

- „Норми и правила за проектиране на земната основа на сгради и съоръжения .

Плоско фундиране.”-1970г.

Конструкциите на отделните блокове са съставени от колони и безгредови плочи.

При проектиране и изпълнението са допуснати отклонения от нормите за проектиране на

стоманобетонни конструкции. Плочите са с дебелина 18 см при отвори на полетата от 6,00

м осово. От друга страна, при изпълнението са оставени шлицове от 2 см за преградните

стени в средата на полето при административните корпуси, което намалява дебелината на

плочата на 16 см точно в зоната с най-големи усилия. Точковото подпиране на плочите

върху колони с малко сечение (27/27см) благоприятства за увеличаване на провисванията  в

полетата на плочите. Освен от точковото подпиране, коравината във възела “колона-плоча”

се редуцира и от факта, че колоните са монтажни, а плочата - монолитна и при

изпълнението на много места бетонът в тази зона е недобре уплътнен. На много места има

и инсталационни отвори до колоните. Двата административни корпуса и физкултурния

салон са с едноотворни полета 6,00м и колоните са през 3,00 м в другата посока. Поради

тези причини действителните провисвания в етажните плочи в тези участъци са по-големи

от гранично допустимите. В групите и кухненския блок полетата са двуоотворни,

съответно 6,00 и 3,00 м за групите и 6,00 и 6,00 м за кухнята. При групите има и конзолен

участък от 1,50 от страната на шестметровия отвор. За това провисванията в тези участъци

са по-малки.

Носимоспособността на етажните конструкции на сградата вероятно са осигурени за

експлоатационно (полезно) натоварване 1,50 kN/m2 (150 кг/м2) с коефициент на

претоварване  1,4, т.е. изчислителното полезно натоварване е 2,10 kN/m2 (210 кг/м2). За

армиране на плочите, гредите и колоните е използвана горещо валцована обла стомана АI с

изчислително съпротивление 210 МРа (2100 кг/см2) и стомана клас  АIII с изчислително

съпротивление  360 МРа (3600 кг/см2)

6.4.Еталонна носимоспособност по действащите норми
По сега действащите норми на Наредба № РД-02-20-2 от 2012г. за проектиране на

сгради и съоръжения в земетръсни райони /важно е да се отбележи, че с изменението и

допълнението на наредбата в края на 2014 г. беше регламентирано, че от януари 2015 г.
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проектирането и инженерингът (проектирането и изграждането) само на нови строежи и

тези от първа и втора категория по ЗУТ, които ще се възлагат при условията и по реда на

Закона за обществените поръчки (ЗОП) след датата на влизане в сила на наредбата, се

извършват само по еврокодовете/ районът на гр. София е със  земетръсна интензивност от

IX степен и сеизмичен коефициент Кс = 0,27. Сградата е сеизмично неосигурена съгласно

Допълнителна разпоредба  §1, т.3 и т.4 на Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради

и съоръжения в земетръсни райони/27.01.2012г., а именно - сеизмично осигурени са

сградите, проектирани в съответствие с НПССЗР от 1987г. и неосигурени са сградите,

изградени преди 1987 г.

Съгласно Наредба № 3 за основните положения за проектиране на строежите и за

въздействията върху тях”, 2005г. и Таблици 6.1 и NA.6.2 БДС EN 1991-1-1, постоянните

натоварвания от собствено тегло и временните експлоатационни товари са еднакви или

близки на тези, определени по нормите, действали по време на проектиране на обекта.

Различие има само в натоварването от сняг, което по сега действащите норми е 1,28 kN/m2

(128кг/м2), а по старите норми от 1964г. е било 0,40 kN/m2 .

Увеличеното натоварване от сняг по действащите понастоящем норми не оказва

съществено влияние върху носимоспособността на стоманобетонната конструкция на

съоръженията. Разликата от натоварванията от сняг по действащите норми и тези от 1964г.,

отнесена към сумарното натоварване на конструкциите е нищожно, което по експертна

оценка не оказва значително влияние върху тяхната носимоспособност.

По отношение на якостните характеристики на бетона и армировъчната стомана е

видно, че изчислителните им съпротивления по нормите, действали по време на

проектирането на съоръженията и тези в действащите понастоящем норми са близки по

стойности.

За бетона :

- призмена якост по нормите от 1968г. - 70 кг/см2;

- призмена якост по действащите норми  [7] - 7,5 МРа;

за армировката клас AI :

- изч. съпротивление по нормите от 1967г. - 210,00 МРа;

- изч. съпротивление по действащите норми - 225,00 МРа;

за армировка клас AII :

- изч. съпротивление по нормите от 1964г. - 270,00 МРа;
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- изч. съпротивление по действащите норми [7] - 280,00 МРа.

за армировка клас AIII:

- изчислително съпротивление по нормите от 1964г. - 360,00  МРа

- изчислително съпротивление по действащите норми [7] - 375,00 МРа

Коефициентите на сигурност на конструкциите на съоръженията, определени по

нормите от 1967г. и по действащите норми са приблизително еднакви.

6.5. Сеизмична устойчивост
Сградата е проектирана в края на 70-те години на ХХ век.  Критерият за сеизмично

проектиране по това време е  “Правилник за строителство в земетръсни райони” /ПСЗР/ от

1964г., който с известни изменения от 1972г. и 1977г. действа до 1987г. Съгласно тези

норми сеизмичния коефициент Кс съответства на сеизмични степени от VII до IX, за която

трябва да се осигури сградата. Стойностите на Кс са дадени в таблица и зависят от групата

строителна почва под фундаментите. Строителните почви са класифицирани в четири

групи според зърнометричен състав, плътност и консистенция, съгласно действащите

стандарти.

Изчислителните сеизмични сили по нормите от 1964г. и измененията към тях от

1972 г. се определя по формула :

Sk = ψ х β х ηк х Kс х Qк  , където :

ψ – коефициент, отчитащ затихването

0,6<β = 0.9/Т < 3 - динамичен коефициент (за корави сгради от 3 до 15 етажа ,

периода на собствените трептения Т=0.19 х n , където :

n - броя на етажите ;

ηк – коефициент на формата на трептенето ;

Kс – сеизмичен коефициент зависещ от съответната почва;

Qк – натоварване, съсредоточено в т. “К”.

Следва да се отбележи факта, че от станалите земетресения през периода на

строителството и експлоатация на конструкцията, не са установени недопустими повреди.

Съгласно Наредба №РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в

земетръсни райони в сила от 27.01.2012 г., районът на гр. София е със земетръсна

интензивност от IX-та степен и сеизмичен коефициент Кс = 0,27.
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Eik = ηiк х mk.х Sa(T),

Sa(T) = C х Kс х R х β(T) х g, където:

C = 1,00 е коефициент на значимост на сгради и съоръжения от II-ри клас по

значимост на строежите;

Kс = 0,27 - коефициент на сеизмичност;

R = 0,35/0,40– коефициент на реагиране;

ηiк – коефициент  на разпределение на динамичното натоварване;

g – земното ускорение.

От горните данни е видно, че сеизмичните сили, определени по сега действащите

норми, са по-големи от тези, за които е осигурявана конструкцията на съоръженията към

годината на проектиране. Това показва, че в действащите норми са повишени изискванията

за носимоспособност и устойчивост на конструкциите на съоръженията.

6.6. Дълготрайност на строежа
Елементите на конструкцията са в задоволително състояние, с изключение на

повредите, посочени в този доклад. По експертна оценка е необходимо да се изпълнят

саниращи и усилващи мерки за отстраняване на повредите, посочени в доклада във

възможно най-кратки срокове, след което, при нормално поддържане на техническото

състояние на сградата, експлоатационният срок може да се увеличи до 50 години.

7. КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО И ОБСЛЕДВАНЕТО

За нуждите на доклада бяха извършени следните видове дейности, обособени в два

основни етапа:

Първи етап – техническо обследване

Техническото обследване за установяване актуалното състояние на материалите и

елементите от носещата стоманобетонна конструкция на сградата включва:

1. Запознаване и анализиране на наличната проектна и проучвателна

документация за носещата конструкция на сградата – идентифициране на конструктивната

система, анализиране на наличната информация относно хидрогеоложките условия на

фундиране на сградата, резултати от преминали обследвания, описание на реализирани

мерки за възстановяване и защита на конструкцията и др.
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2. Технически оглед на достъпните места, визуално и инструментално

обследване и документиране на наличните дефекти, пукнатини и повреди в елементите на

конструкцията на сградата, участъци с открита армировка, промени в структурата на

бетона, недопустими деформации и провисвания на отделните елементи и др.

3. Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата

конструкция – междуетажни височини, конструктивни междуосия, наличие на

дилатационни фуги и др.

4. Проверка на основни размери на напречните сечения на конструктивните

елементи от сградата.

5. Експериментално установяване на якостните и деформационни свойства на

вложените в конструкциите материали /бетон, армировка и др./ чрез безразрушителни

методи, както следва:

- Установяване на вероятна якост на натиск на бетона от стоманобетонните

елементи на конструкцията на съоръжението и окачествяване и класифициране на

вложените в конструкцията на сградата бетони, съгласно изискванията на БДС EN

13791:2007/NA:2011 – Оценяване якостта на натиск на бетона на място в конструкциите и

готови бетонни елементи.

- Диагностика и заснемане на армировките в характерни типови сечения и

елементи на носещата стоманобетонна конструкция на сградата /вид, количество,

положение и състояние/

- Категоризиране на установените дефекти и повреди в конструкцията на

сградата в зависимост от техния характер, местоположение и тип на елемента, етап на

проявление и предписване на мерки за саниране;

- Систематизиране и анализ на резултатите от експерименталните обектови

измервания и експертна оценка на техническото състояние на материалите и елементите на

носещата стоманобетонна конструкция на сградата.

При обследването са използвани следните уреди:

 уред за безразрушително изпитване на бетон - склерометър „Шмидт” тип N,

Италия; фабр. №C386N/AF10100
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 уред за безразрушително определяне на армировка – Proseq Profometer 2,

№ 3678-Е, Швейцария.

Втори етап – Конструктивна оценка на сградата

1. Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на

проектиране, използвани при първоначалното проектиране на носещата конструкция на

сградата и/или при извършване на промени или интервенции в конструкцията по време на

досегашния период.
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2. Установяване на типа на значимост на минали конструктивни повреди,

включително и проведени в миналото ремонтни дейности.

3. Преоценка на кратковременни и технологични товари, въздействащи върху

конструкцията на сградата.

4. Проверка на носещата способност на конструкцията на сградата за

вертикални товари при актуално състояние на вложените конструктивни материали.

5. Проверка на носещата способност на конструкцията на сградата за

хоризонтални товари при отчитане актуалното състояние на вложените конструктивни

материали.

6. Обобщени резултати за конструктивна оценка на сградата и основни

препоръки за привеждането й в съответствие с изискванията на действащите в момента

нормативни документи.

В изпълнение на задачите бяха извършени огледи на конструкцията на сградата в

периода 28.09 – 02.10.2017 г., съпроводени със съответните обектови изпитвания.

Изпълнени са обектови изпитвания за установяване вероятната якост на натиск на бетона,

физико-механичните характеристики на армировъчните стомани, разположение на

носещата армировка.

7.1. Техническо обследване.

7.1.1. Методика на обследване, изпитване и анализ на резултатите

7.1.1.1. Визуално обследване на елементите на носещата конструкция на

сградата.

По време на визуалното обследване на общото състояние на сградата и на

изпълнените видове бетони се цели документиране на наличните дефекти, пукнатини и

повреди в елементите на конструкцията, установяване на ясно изразени работни граници от

дълговременно прекъсване на бетониране, участъци с открита армировка, установяване на

промени в структурата на бетона, като зони с десортиран или разслоен бетон, установяване

на зони с нарушено сцепление между зърната на едрия добавъчен материал и циментовия

камък, диференциране на зони с изнесен калциев хидроксид от структурата на циментовия

камък на бетона, установяване на недопустими деформации в отделни конструктивни

елементи и др.
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Чрез визуалното обследване се цели да бъдат диференцирани и анализирани всички

появили се дефекти във времето, включително и в резултат на настъпилото сеизмично

въздействие на 22.05.2012 г.

7.1.1.2. Определяне на геометричните размери на елементите на носещата

стоманобетонна конструкция на сградата и установяване на съответствието с наличните

данни на първоначалния конструктивен проект на сградата.

Проверка на размерите на конструктивните елементи включва определяне на

действителните геометрични размери на достъпните елементи на сградата в изисканите за

обследване участъци.

7.1.1.3. Методика за определяне на вероятната якост на натиск на бетона по

безразрушителен метод.

Вероятната якост на натиск на бетона е определена по безразрушителен метод,

основаващ се на еластичен отскок чрез склерометър тип “Schmidt N”.

Опитните точки за безразрушително изпитване са избрани от достъпни зони, където

повърхностният слой на бетона е максимално запазен и недефектирал. Изпитванията са

извършени върху сухи и гладки повърхности. За всеки обследван участък е избрано поле с

площ 100-150 см2, като за всяко поле са нанесени минимум 10 удара и измерени съответно

толкова отскока. Средно аритметичната стойност на единичните резултати за измерените

отскоци /Nср/ е показател за повърхностна твърдост на бетона, за който е отчетена средна

вероятна якост но натиск /Rs/. Вероятната якост на натиск е получена след коригиране на

средната вероятна якост на натиск с коефициент за възраст. Статистическата оценка на

получените резултати за съответните елементи са дадени в протоколи в приложенията към

настоящата разработка.

Снимки 1 и 2– определяне на вероятната якост на натиск на бетона
по безразрушителен метод на плоча и колона
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7.1.1.4. Заснемане на армировките в характерни сечения и елементи на

носещата стоманобетонна конструкция на сградата и определяне дебелината на защитното

бетоново покритие.

Дебелината на бетоновото покритие, положението и диаметърът на армировката от

конструктивните елементи се установяват с помощта на специализиран уред Proseq

Profometer 2, № 3678-Е, Швейцария. Бетоновото покритие на армировката се определя с

достатъчна точност при минимален диаметър на дълбочина до 100 мм. Бетоновото

покритие на армировката, съгласно данните на уреда се определя с точност, както следва:

при бетоново покритие до 50,0 мм 1 мм; при бетоново покритие над 50,0 мм ±5 мм.

Минималният диаметър на сканиране е 6 мм, а максималният – 36 мм. Диаметърът на

армировъчните пръти се определя при бетоново покритие до 50,0 мм с точност както

следва: при армировъчни пръти с диаметър до 14 мм  1,5 мм; при армировъчни пръти с

диаметър над 14 мм ± 2 мм. При необходимост класът на армировъчните стомани се

установява чрез разкритие на бетона в зоната, където се намира наличната надлъжна или

напречна армировка.

Снимка 3 – заснемане на армировките в характерни сечения
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7.2. Резултати от обследването

За конкретния строеж не беше представена оригинална строителна документация.

7.2.1. Източници за събиране на информация за сградата.

7.2.1.1. Налична документация:

Оригинална документация, по която е построена през 1977 г. основната сграда не

беше открита. За това се проведе заснемане на съществуващата стоманобетонна

конструкция и изчертани кофражни планове, приложени към настоящата разработка.

От възложителя беше предоставена следната актуална документация за строежа:

- Енергиен паспорт – 2008 г.

- Детайлно обследване за енергийна ефективност – 2008 г.

- Технически паспорт – 2008 г.

- Доклад за резултатите от конструктивното обследване и оценка на

състоянието на обект : ОДЗ № 36, “Пеперуда”,  ж.к. “Дружба”, ул. “Иван Арабаджията” №

40, район “Искър”, гр.  София - август 2008 г.

7.2.1.2. Допълнителни източници на информация – Строителна документация на

други детски градини, строени в гр. София по същата система. Конструкцията е модулна и

еднаква на всички детски градини. Модулите са както следва: за групите, двата

административни корпуса, физкултурния салон, стълбищни клетки и свързващи модули

при кухненския блок и до всяка стълбищна клетка. Разликите в отделните сгради са броя на

групите и стълбищните клетки, както и взаимното разположение на отделните модули.

Понеже колоните и фундаментите са монтажни, адаптирането към различните терени се

изпълнява с подложен бетон там, където е необходимо по-дълбоко ниво на фундиране.

Друг източник на информация са извършените обновления на някои от детските

градини, изпълнявани по тази система, където беше разкрита цялата конструкция,

включително и фундаментите.

7.2.2. Необходима информация.

7.2.2.1. Определяне на конструктивната система и вида на фундиране.
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В резултат от направения оглед и източниците на информация са установени

геометрията и сеченията на всички елементи на носещата конструкция на сградата. Това е

отразено в приложените кофражни планове към настоящата разработка. Конструктивната

система и вида на фундиране е описана по-горе в точка 6.

7.2.2.2. Определяне на условията на земната основа.

Няма наличен инженерно-геоложки доклад за терена, в който е изпълнена сградата.

Информацията за земната основа е на база геоложки карти за района. Фундирането на

сградата вероятно е извършено в пласт от глина – кафяво-ръждива, прахово-песъчлива –с

Rо = 0,20 – 0,22 МРа. Няма наличие на пукнатини и деформации вследствие слягане на

земната основа.

7.2.2.3. Информация за размерите и характеристиките на напречните сечения на

конструктивните елементи на сградата и механичните характеристики на вложените

материали.

В резултат от полевите изследвания се установиха размерите и характеристиките на

достъпните конструктивни елементи. Установиха се механичните характеристики на

вложените материали, както и класовете на бетона и сеченията на армировката на типови

елементи от носещата конструкция. Установени са и размери, и стъпки на вложената

армировка в колоните и плочите. Беше проверена наличната армировка със специализиран

уред за безразрушително определяне на армировка – Proseq Profometer 2, № 3678-Е,

Швейцария. Проверката беше направена на колони и плочи в характерни сечения.

Получената информация за съществуващата армировка съвпадна с очакваната на база

опита от другите детски заведения.

В настоящата разработка беше направена проверка за определяне вероятната якост

на бетона на избрани участъци от плочите и колоните.

7.2.2.3.1. Размери и характеристики на бетонните сечения. Очакваните якостни

характеристики на бетона за периода на строителство са бетон клас С12/15 по БДС EN 206-

1; клас В15 по БДС EN 206-1/NA /БМ200 по действалите норми по време на

строителството/.

Размерите и бетонните сечения на конструктивните елементи са видни от

приложените кофражни планове – заснемане.
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Получените резултати от изпитването на вероятната якост на бетона са дадени в

приложението към настоящата разработка. Видно е, че изпробваните конструктивни

елементи удовлетворяват изискванията за бетон клас В15, като колоните отговарят на клас

В25.

7.2.2.3.2. Налична армировка.

Якостните характеристики на вложената армировъчната стомана съгласно

действалите в периода на строителство норми приблизително отговарят на тези по сега

действащите норми;

- стоманобетонните плочи са с усилени ивици между колоните, с прави и огънати

/кобилици/ пръти. Плочите на административните корпуси и салона са едноотворни, с

колони, разположени през 6,00м напречно и през 3,00м надлъжно. Усилените ивици са от

5N16, а армировката в полетата е N16 - през 20см в посоката на усилието. Армировката е

като за еднопосочно армиране. За разпределителна армировка е използвана мрежа от ф4 с

каре 30/30 см, монтирана под носещата армировка. Плочите на групите, освен усилените

ивици са армирани с N14 през 15см в посоката на усилието.

- колоните са монтажни със сечение 27/27см и надлъжна армировка 8N20 за

двуетажните тела и 8N18 за едноетажните. Напречната армировка е от заварени към

надлъжната армировка пръти ф8, отделни за всяка от страните на колоната. Разположени са

през 10 см в критичните зони /при плочите/ и през 20 см в останалата част.

Вложената армировка е достатъчна за поемане на съответните усилия.

Конструкцията на сградата няма проблем с якостта. Основният проблем е с деформациите,

който е описан по-долу.

7.2.2.4. Информация за дефекти на материалите и неподходящо детайлиране.

По време на строителството са влагани материали, които удовлетворяват

действалите по това време норми и технически изисквания за тях. Сериозни дефекти на

вложените материали, които да застрашават конструкцията не бяха открити. Неподходящо

детайлиране на армировката също не беше констатирано.

7.2.2.5. Описание на настоящото и/или бъдещо планирано предназначение на

сградата.

Сградата е проектирана за детска градина и е желателно да бъде използвана по

първоначалното си предназначение и за в бъдеще. При евентуална смяна на

предназначението й, което е свързано със значително увеличаване на постоянните и

временни натоварвания с повече от 5%, ще трябва конструкцията да се приведе съгласно
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изискванията на действащите строителни норми. Ако се налагат бъдещи промени в

разпределенията, новите преградни стени задължително да са леки, от гипсокартон. Не е

желателно да се изпълняват тежки настилки по помещенията.

7.2.2.6. Преоценка на приложените въздействия, като се вземе предвид

предназначението на сградата.

Конструкцията на сградата е в задоволително състояние и проблемните зони в нея

са преодолими. След отстраняване на проблемните зони в конструкцията и основен ремонт

и модернизация на сградата, експлоатационният й срок може да бъде удължен до 50

години.

7.2.2.7. Информация за вида и големината на предишни и настоящи повреди в

конструкцията и други елементи, влияещи на конструкцията.

7.2.2.7.1. Повреди, описани в предишни обследвания и експертизи. Налично е

единствено конструктивно обследване от август 2008г. В него са направени следните

констатации и мерки за ремонтно-възстановителни работи:

- Подмяна на дограмата

- Външно саниране на сградата, включващо направа на топлоизолация и защита на

азбестоциментните панели.

-Вътрешно защитно покритие на стените от азбестоциментни панели с

гипсокартонени плоскости или друг подходящ материал или плоскости.

- Възстановяване на разрушените краища и цокли на терасите

- Възстановяване на участъците с паднала мазилка и открита корозирала армировка

по долната страна на терасите и фасадните греди.

- Основен ремонт на покривната хидроизолация и ламаринената обшивка.

- Ремонт и пренареждане на повредени и пропаднали тротоари.

- Основен ремонт и модернизация на електрическата инсталация, вкл. главното

табло.

- Ремонт на счупени и спукани стенни панели.

- Външно боядисване на сградата.

- Вътрешно боядисване на помещенията.

- Подмяна на подовите настилки.

7.2.2.7.2. Настоящи повреди. Към настоящия момент относно повредите може да се

обобщи следното:
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За всички секции:

- По терасите има сериозно обрушване на цоклите. В резултат атмосферните

води са подливали по плочите и на много места има нарушено бетоново покритие и

оголена и корозирала предимно долна армировка.

Снимка 4 – обрушване цокъл на тераси

Снимка 5 – оголена и корозирала армировка
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- Частични пропадания на настилки от вертикалната планировка около

сградата. Следва да се отбележи, че на някои места около сградата има изпълнена нова

бетонова настилка.

- Нереализирана /замазана/ фуга между всички секции. Образували се

пукнатини в настилките и облицовките.

Снимка 6 – пропадане на част от плочите около сградата

Снимка 7 – обрушване фуга между секции - вън
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- Установени са сериозни провисвания на почти всички плочи. Провисванията са

заснети и показани в графичната част. Най-големи провисвания има на плочите на

административните корпуси и физкултурния салон / до 10 см/.

Снимка 8 – пукнатина при фуга между секции вътре

Снимка 9 – видимо провисване на плочата на К+2,83, водещо

до дискомфорт за обитателите на сградата
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Пропадане на настилките в административния корпус и кухнята. В резултат от

това и напуквания на преградните азбестови панели.

- Течове от покривите. На някои места, като в кухнята и физкултурния салон

отвеждането на воронките е външно, въпреки че те се намират в средата на помещението.

Снимка 10 – пукнатини в подовата настилка

Снимка 11 – спукан преграден панел
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Това се е наложило заради компрометиране на хоризонталния клон на канализацията от

каменинови тръби.

- Във всички секции не се наблюдават видими дефекти и следи от

неравномерни слягания на земната основа.

- Външните ограждащи и вътрешните преградни стени на сградата са от

монтажни трислойни азбестоциментови панели. Производството и влагането им в

строителството е забранено поради наличието на азбест, който е недопустим от санитарно-

здравните норми.

- Всички дограми по фасадата е нужно да се подменят. Всички инсталации също е

необходимо да се подменят или модернизират, въпреки че частично са рехабилитирани

през годините на експлоатация.

7.2.3. Ниво на достоверност на събраната информация. Нивото на достоверност на

събраната информация за съществуващата конструкция, съгласно БДС EN 1998-3/NA,

Таблица 3.1 e KL3 – ниво на пълна информация. Това се обуславя от следното: цялостно

заснемане на геометрията на конструкцията; комплексно обследване на детайлите на място;

Снимка 12 – обрушена мазилка в резултат от течове от покрива. Тръбата е от

новото отвеждане на воронката над кухнята
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комплексно изпитване на място; опита от вече изпълнявани основни ремонти и укрепване

на конструкциите на други детски градини, изпълнявани по този типов проект.

8. Видове дефекти и повреди

8.1. Незастрашаващи пряко сигурността на сградата. Всички констатирани дефекти

не застрашават пряко сигурността на сградата, но ще пречат за нормалната й експлоатация,

ако не се вземат мерки за тяхното предотвратяване.

8.2. Застрашаващи пряко сигурността на сградата. Няма дефекти, които да

застрашават пряко сигурността на сградата. Сградата е в експлоатация повече от 40 години,

няма следи от слягания на земната основа в резултат от недопустими напрежения. Всички

натоварвания през периода на нейната експлоатация, вкл. силното земетресение от

22.05.2012 г. с епицентър близо до гр. Перник, са поети без сериозни негативни последици

върху конструкцията. Няма якостен проблем с конструкцията. Основният проблем е с

провисванията на плочите и пропаданията на настилките на партера, което продължава във

времето. В резултат се наблюдават пукнатини по преградните стени от азбестови панели и

на места спукване на стъкла при преградни витрини. Проблемите с провисванията са

възникнали основно заради пропуски на ниво проектиране, но в резултат от некачествено

изпълнение и неподходяща технология на монтаж на преградните панели, те са се

мултиплицирали.

За хоризонтални и вертикални товари вложената армировка в най-натоварените

участъци в плочите и колоните е достатъчна. Друг е въпросът с преместванията от

земетръс, които няма да са големи при предпоставката за корава връзка плоча-колона. На

практика обаче отново поради избраната технология на монтажни колони и монолитни

плочи, както и некачествено изпълнение връзката колона-плоча е ставна. Освен това на

много места има и инсталационни отвори /главно ОВ/ непосредствено до колоните.

Опасност за преминаващите покрай сградата представляват обрушените цокли по

терасите. Трябва незабавно да се вземат мерки за възстановяването им.
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9. Причини за възстановяване /усилване/

9.1. Нормативни. Конструкциите на отделните тела на сградата отговарят на
нормите, действащи по време на изпълнението на сградата. Изключение прави
недостатъчната дебелина на плочите. Сградата е сеизмично неосигурена съгласно
Допълнителна разпоредба  §1, т.3 и т.4 на [1], а именно - сеизмично осигурени са сградите,
проектирани в съответствие с НПССЗР от 1987г. и неосигурени са сградите, изградени
преди 1987 г. На  основание изискванията на чл. 6, ал.2 и 3  на Наредба № РД-02-20-
2/2012г., на сегашния етап оценката за сеизмичната осигуреност на строежа е
ОТРИЦАТЕЛНА и следва да се изпълняват специални  укрепващи и усилващи  СМР
по проектни решения, за преодоляване на проблемните зони.

9.2. Причини, свързани със сигурността, експлоатационната годност на сградата.

Както вече беше посочено, причините за възстановяване на експлоатационната и

проектната сигурност са свързани предимно с нормалната експлоатация на сградата и

увеличаване на нейния период на експлоатация. На този етап няма пряка заплаха за

сигурността на сградата, но е необходимо в най-кратки срокове да се вземат мерки за

преодоляване на проблемните зони.

10. Анализ на причините за възникване на констатираните проблеми

Много важно е да се проследи генезиса на проблемите, а именно причините и

начина за възникване, защото в този тип детски градини те са идентични. Начина за

отстраняване на проблемите също може да бъде идентичен.

Провисванията на плочите са най-силно изразени в блоковете с едноотворни полета

на плочите. Отворът на полето е 6,00 м в напречна посока и пет до шест отвора от по 3,00 м

в надлъжна. На практика се получава еднопосочно армирано поле с размери 6,00/15,00-

18,00м. Дебелината на плочите е 18 см, това е 1/33 от отвора. Освен това, в

административните корпуси са направени шлицове в дъното на плочите за преградните

стени. Те са редуцирали сечението на плочата на 16 см. Важно е да се отбележи, че

шлицовете са разположени напречно от края до средата на полето и надлъжно в средата
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почти през цялото поле. Т.е. в зоната с най-големи усилия в плочата /тя е с дебелина

16,00см или 1/38L/. Големите провисвания са предпоставени по проект. В корпусите,

където са разположени групите, провисванията са по-малки и в редки случаи в рамките на

допустимите. Това е така, защото полето с отвор 6,00м е в средата, а крайните са с отвор

3,00м от едната страна и конзолно 1,50м от другата. Въпреки това, в крайните зони на шест

метровите полета се наблюдават недопустими провисвания, които в повечето случаи са

така да се каже „изконсумирани” или непродължаващи във времето. В заключение по

проблема с провисванията, особено на тези в административната част, е важно да се

отбележи, че преградните стени са обрамчени със стоманени профили, които макар и с

малката си коравина ограничават провисванията на плочите. При поддаване на настилката

в партера се реализират и допълнителни провисвания на плочите. За това през годините на

експлоатация се наблюдават продължаващи деформации на плочи и преградни стени през

последните години /това не важи за всички ДГ/. В 20-та и 22-ра ДГ например

провисванията на плочите в административните корпуси не са така силно изразени и

поради факта, че настилката на партера не е поддала много.  В 32-ра ДГ, при премахване на

преградните стени, някои участъци от плочите се деформираха допълнително. Появиха се и

нови пукнатини в зоната на  надлъжния шлиц.

Проблемите с пропадането на настилките е проблем на изпълнението. В повечето

участъци подовата конструкция е от панели, стъпващи върху монтажните рандбалки. В

повечето детски градини, в административната част и кухнята подовата конструкция е от

неармиран бетон върху неуплътнен обратен насип. Масова практика е било бетонът да се

излива върху неизравнена основа с различна дебелина от 10 до 30-40см. По време на

експлоатация основата под настилката е слягала освен в резултат от неуплътняването и от

течове от канализацията, която се пука, също и в резултат от сляганията.

Пукнатините в мазилките в зоните при фугите на отделните корпуси е сравнително

лесно преодолим проблем. Това също е проблем на изпълнението и недобра поддръжка.

Всички фуги на почти всички детски градини са запълнени и замазани с нееластичен

материал, който възпрепятства взаимните премествания на отделните корпуси и е

причината за появата на повсеместни пукнатини в тези зони както вътре, така и отвън. При

появата на пукнатините през годините, те са били замазвани отново и съвсем логично

отново са се появявали. Освен дискомфорт на обитателите, този проблем често води до

отчупване на парчета мазилка или бетон в тези зони.
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Другите проблеми, които се наблюдават при всички детски градини са нарушена

вертикална планировка вследствие слягане на неуплътнен насип по контура на сградите,

амортизирани инсталации, неотговарящи на съвременните изисквания, азбестоциментови

преградни и фасадни стени, които стават все по-опасни за обитателите в детските градини с

продължаващи деформации.

11. Мероприятия за възстановяване на експлоатационната и проектната сигурност

Проблемите, свързани с нормалната експлоатация са описани подробно по-горе.

Предложение на мероприятия за осигуряване нормалната експлоатация на сградата са

следните:

- Подмяна на компрометираната част от настилката /включително и някои

подови панели/ на партера, както и на хоризонталните разводки на канализационната

мрежа, която освен неуплътнения обратен насип, е причина за слягане на част от

настилката на партера.

- Почистване на фугите между блоковете и запълването им с еластичен

материал, не възпрепятстващ взаимните премествания на съседните блокове. Оформяне

настилките и облицовките в зоната на фугите със съответните профили.

- Премахване на всички азбестоциментови панели – преградни и фасадни.

Фасадните панели може да се подменят със зидария от газобетон 20см с обемно тегло 350

кг/м3, а преградните - със стени от гипсокартон с пълнеж минерална вата. Премахване на

всички настилки, замазки и изолации по плочите и замяната им със съвременни по-леки

материали. По възможност използване на леки подови настилки и облицовки.

Допълнителното тегло от зидарията с газобетон е незначително /сумарното завишение от

новите преградни и фасадни стени, включително и новата топлоизолация по фасадните

стени ще е по-малко от 2,5% завишение на етажното ниво/ поради малката разлика в

теглата на зидовете и заради това, че плътните зидове по фасадите са малко в сравнение с

остъклената част. Завишението се компенсира от значителното намаление на етажните

тегла от замазките и преградните стени, като сумарно теглото на етажите намалява.
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- Възстановяване на бетоновото покритие на участъци от плочата и колоните,

където в резултат от течове то се е нарушило.

- Да се предвиди подходящо укрепване на плочите с големи провисвания

продължаващи във времето.

- Да се приведе сградата спрямо действащите сеизмични норми.

Начинът и вида на укрепване да е по преценка на съответния проектант-

конструктор, кореспондиращо и с архитектурните изисквания.

- Да се изпълнят мерките, предвидени в енергийния паспорт, съобразени и с

новите изисквания за енергийна ефективност.

- Подмяна на корозиралите парапети на терасите.

- Подмяна на компрометираните настилки и замазки на терасите на втория етаж.

- Да се изпълнят възстановителни архитектурни и инсталационни работи, след

изпълнение на новите стени. Всички материали да са подбрани така, че да не натоварват

допълнително конструкцията на сградата.

- Изпълнение на нова вертикална планировка около сградата с цел нормално

отводняване на прилежащия терен. Задължително е преди да се положат пластовете

предвидени във вертикалната планировка, земната основа, както и съответните пластове,

след това да се уплътнят добре.

Неотложни мерки:

- Опасност за преминаващите покрай сградата представляват обрушените

цокли по терасите. Трябва незабавно да се вземат мерки за възстановяването им.

Всички мероприятия за възстановяване на проектната и експлоатационна сигурност

трябва да станат по проектни решения от съответните квалифицирани специалисти.
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12. Заключение

Строителната конструкция на сградата като цяло притежава проектната и

нередуцирана степен на сигурност, характерна за конструкциите на сградите от този тип.

Проблемите в конструкцията, както и мерките за тяхното преодоляване подробно бяха

описани по-горе. Считам, че конструкцията на сградата може да бъде приведена в

нормално експлоатационно състояние след изпълнение на посочените мероприятия. На

основание изискванията на чл. 6, ал.2 и 3  на Наредба № РД-02-20- 2/2012г., оценката

за сеизмичната осигуреност на строежа ще е ПОЛОЖИТЕЛНА и сградата ще може да

продължи своята експлоатация със същото предназначение след прилагане на

описаните мерки в точка 11.

13. Нормативна база

[1] Закон за устройство на територията;

[2] Наредба №1 от 30.06.2003г. – за номенклатурата на видовете строежи -

МРРБ;

[3] Наредба №3 от 21.07.2004г. – за основните положения за проектиране на

конструкциите на строежите и за въздействията върху тях - МРРБ;

[4] Норми за проектиране на стоманени конструкции – 1987г.;

[5] Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения

в земетръсни райони - МРРБ;

[6] Наредба №1 от 01.09.1996г. – за проектиране на плоско фундиране (Норми за

проектиране на плоско фундиране);

[7] Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции - 1988г. - и

последвали изменения;
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14. Приложения

1. Протоколи от безразрушително изследване

2. Графична част:

– заснемане на съществуващата конструкция

– заснемане на провисванията на плочите

София Изготвил: …………………….

09.2017 г. /инж. Людмил Ангелов/


