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ДОКЛАД
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНСТРУКТИВНОТО ОБСЛЕДВАНЕ И
ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА СТРОЕЖ :

ОДЗ № 4 „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ”
Ж.К. „ДРУЖБА I”, РАЙОН „ИСКЪР”, ГР. СОФИЯ
____________________________________________________________
1. Предмет и цели на задачата :
Задачата е възложена от Столична община във връзка
с обследване и оценка състоянието на строеж: ОДЗ № 4 „Ангел
Каралийчев”, ж.к. „Дружба I”, район „Искър”, гр. София и изготвяне на
технически паспорт, съгласно Наредба

№ 5 от 28.12.2006 г. за

техническите паспорти на строежите.
Предмет на задачата е конструктивно обследване и оценка
състоянието на строежа: ОДЗ № 4 „Ангел Каралийчев”, ж.к. „Дружба I”,
район „Искър”, гр. София.
Целите на задачата, съгласно изискванията на Наредба № 5
и заданието са:
- съставяне на информационна база данни за проектните
стойности

на

техническите

характеристики

на

обследвания строеж
- извършване
установяване

на

подробни
на

огледи

за

действителните

заснемане

и

технически

характеристики на строежа; документиране на повреди,
дефекти и / или разрушения;
- анализ на действителните технически характеристики на
строежа и оценка на съответствието им с нормативните
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актове,

действащи

експлоатация;

към

момента

на

въвеждане

в

анализ и заключение на причините за

възникналите повреди и разрушения;
- изготвяне на доклад за резултатите от обследването,
който включва оценка на техническите характеристики на
строежа за съответствие с нормативните актове към
момента на въвеждане в експлоатация; оценка за
възможностите за изпълнение на изискванията по чл. 169,
ал.1 на ЗУТ; оценка на сеизмичната осигуреност на
строежа в съответствие с действащите към момента на
обследването нормативни актове; оценка за техническата
годност и безопасна експлоатация на сградата;
- изготвяне на технически предложения за ремонтно –
възстановителни работи и саниране на конструкцията на
сградата.
Задачата е разработена на основата на:
- задание от Възложителя;
- резултати от огледа и обследване на строежа;
- анализ и оценка за състоянието на конструктивните
елементи;
- предписания на действащите нормативни документи за
инвестиционното проектиране:
 Закон за устройство на територията (ЗУТ);
 Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти
на строежите; Изменение Гл.III от 2013 г.
 Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони от 27.01.2012 г
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 Наредба № 3 за основните положения за проектиране
на конструкциите на строежите и за въздействията
върху тях, 2005 г.
 Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни
конструкции, 1987 г.; Изменение №5 от 2008 г.
 Наредба №1 за проектиране на плоско фундиране,
1996 г.
2. Основни данни за строежа:
2.1. Идентификационни данни и параметри:
- вид на строежа: сграда за обществено обслужване
- предназначение на строежа: детско заведение
- категория на строежа: четвърта
- идентификатор на строежа:
- № на кадастрален район:
- парцел: УПИ I
- квартал: кв. 27
- местност: ж.к. „Дружба I”
- община: Столична община – район „Искър”
- населено място: гр. София
- улица, № : ул. „5016“
- година на построяване: 1973 г.
- вид собственост: публична, общинска
- промени по време на експлоатацията: не
- инвестиционен проект: несъхранен конструктивен проект
- документ за собственост: Акт № 887 / 08.05. 2000 г.
2.2. Основни обемно – планировъчни и функционални
показатели:
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- застроена площ: ............ м2
- разгъната застроена площ:............ м2
- височина: Н=........ м
- етажи: два етажа
- подземни етажи: един сутерен ( в блок 1 и 2 – частичен
сутерен)
2.3. Основни технически характеристики:
Сградата

на

ОДЗ № 4 „Ангел Каралийчев” се състои

от три групи блокове, построени през 1973 г.
Блок 1 е двуетажен, ясленско-градински блок. Състои се от
три тела, като двете тела са със стълбищна клета, а третото е без
такава. Ползва се стълбищната клетка в съседното тяло, както е по
проект. В тях са настанени градински и ясленски групи със занимални,
спални, гардеробни, санитарни възли и кухненски офис. Трите тела на
блок 1 са разделени с дилатационна фуга от 2 см. Сутерена на блок 1
е частичен, състои се от инсталационни коридори, абонатна станция и
складови помещения.
Блок 2 е двуетажен, градински блок. Състои се от две
части, като всяка се състои от по две тела, като в едното има
стълбищна клетка, обслужваща и двете тела, т.е. блок 2 се състои от 4
тела. В тях са настанени градински групи с необходимите спални,
занимални, гардеробни помещения, санитарен възел и кухненски
офис. Сутерена на блок 2 е частичен, състои се от инсталационни
коридори, втора абонатна станция, складови помещения и помещение
с басейн и съблекални. Телата на блок 2 са разделени с дилатационна
фуга.
Блок 3 е двуетажен с едно тяло – административен и
кухненски блок. В първия етаж се намира кухня, помещения за
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подготовка на храната, складове и помещения за охраната. Вторият
етаж е административен с канцеларии, директорски и медицински
кабинет и музикален салон. В сутерена се помещават перално,
сушилно, гладачно помещение и складове.
Покрита колонада осъществява връзка между градинските и
ясленските блокове и административния блок (блокове 1,2 и 3) на ниво
първа плоча. Връзката е покрита, едноетажна, отворена отстрани. В
някои участъци под нея е изпълнен сутерен-инсталационен коридор,
осъществяващ връзка с инсталационните коридори на другите
блокове.
2.3.1. Вид

на

строителната

система

и

тип

на

конструкцията:
Конструкцията на блокове 1 и 2, построена през 1973 г. е
двуетажна, стоманобетонна, със скелетно – гредова конструктивна
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система, изградена по смесен способ. Подовите конструкции на
плочите над първи и втори етаж и покривната плоча са изградени от
монтажни стоманобетонови елементи с ширина 60 см и дебелина 20
см, монтирани на ос 6 м (напрегнати) и 3 м. Елементите са с надлъжни
цилиндрични кухини с кръгло напречно сечение. Те предават товара
си на стоманобетонни греди, изпълнени по монолитен начин. Греди са
изпълнени не само по фасадите, но и по вътрешните основни оси.
Терасите към втори етаж са конзолни, изпълнени монолитно с плоча с
променлива дебелина, намаляваща дебелината си към края на
конзолата.
Плочата на колонадата, изпълнена отстрани до блокове 1 и
2, на кота плоча над първия етаж е монолитна, стоманобетонна с
монолитни греди по външния ръб, предаващи товара си на стоманени
колони, разположени през 3 м. Колоните са с квадратно напречно
сечение, изпълнени от 2L-профила, свързани със заварка. Те стъпват
на стоманобетонна стена, оформяща външната колонада. Плочата,
покриваща колонадата, в другия си край стъпва на конструкцията на
съответния блок.
Плочата

над

частичния

сутерен

е

стоманобетонна,

монолитна, предаваща товара си на стоманобетонните стени на
инсталационните

коридори.

В

помещенията

на

абонатната

и

неизползваемите складове плочата е гредова с греди в две посоки и
полета между тях. На кота 0,00 са изпълнени тераси, стъпващи на
стоманобетонни стени, с армирана бетонова настилка, изпълнена
върху обратен насип. Пода на покритата колонада до блокове 1 и 2,
намиращ се на кота 0,00 е изпълнен по същия начин.
Плочата над сутерена в зоната на басейна е гредова с
напречни, стоманобетонни греди и полета между тях.
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Стълбищната конструкция е монолитна, с двураменно
стълбище при телата на блок 1 и еднораменно стълбище при телата
на блок 2.
Сутеренните

стени

са

изпълнени

от

монолитен

стоманобетон. На пода на частичния сутерен е изпълнена армирана
бетонова настилка. В сутерена на блок 2 е изграден плувен басейн.
Той е изпълнен над котата на пода на сутерена и е със
стоманобетонна конструкция.
Всички колони са монолитни, стоманобетонни.
Фундирането на блокове 1 и 2 е на единични фундаменти
под колони и ивични фундаменти под ограждащи, стоманобетонни
стени.
Всички външни стени са тухлени с дебелина 25 см,
изпълнени от кухи тухли. Вътрешните преградни стени са с дебелина
12 см и 25 см, също от кухи, единични тухли с вертикални кухини. По
контура на сградата подпокривното пространство е затворено с тухлен
зид с дебелина 25 см, като над покривната плоча е изпълнен тухлен
борд по фасадите.
Блок 3 (административен) е двуетажен със скелетногредова конструкция, изградена по монолитен способ. Греди с
височина 60 см под плочата са изпълнени над музикалния салон в
таванска плоча през 3 м, а при кухнята гредите са с височина 35 см
под плочата. Сутеренът при блок 3 е под цялата сграда, със скелетногредова конструкция на плочата над него.
Стълищната конструкция е двураменна. При кухнята е
изпълнено отделно стълбище, свързващо я със сутерена. Изпълнен е
асансьор за връзка на кухнята със сутерена.
Колоните при блок 3 са с преобладаващ размер 25/40 см.
Фундирането е осъществено на единични и ивични фундаменти.
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Покритата

връзка

между

блоковете

представлява

едноетажна, отворена колонада, свързваща градинските блокове с
административния блок. Конструкцията е стоманобетонна, монолитна,
едноетажна. Състои се от плоча над първия етаж, изпълнена с
надлъжни греди по контура на връзката и еднопосочна плоча между
тях. Гредите стъпват на стоманени квадратни колони със сечение
10/10 см, изпълнени от два заварени L- профила. Стоманените колони
са разположени през 3 м. На фугата между отделните блокове и тела
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стоманените колони са дублирани. Колонадата между блоковете има
сутеренна част, представляваща инсталационен коридор. Същият е
покрит със стоманобетонна, монолитна плоча на кота 0,00, подпряна
на стоманобетонните стени на подземния коридор. В участъка между
блокове 2 и 3 плочата е с греди и отвори в плочата, разположени
надлъжно на коридора, покрити с решетки, осигуряващи проникване на
въздух. Фундирането е на ивични фундаменти под надлъжни
стоманобетонни стени.
Колонадата, тангираща до блокове 1 и 2, е описана към
тях.
2.3.2. Носимоспособност на конструкцията:
Носещата конструкция на сградата на ОДЗ № 4 е
проектирана и осигурявана

за

вертикални

и хоризонтални

въздействия по строителните норми, действали през 1972-73 г.:
- „Натоварвания на сгради и съоръжения. Правилник за
проектиране”, 1964 г.;
- „Натоварвания на сгради и съоръжения. Правилник за
проектиране”- допълнение, 1970 г.;
- „Норми и правила за проектиране на бетонни и
стоманобетонни конструкции”, 1968 г.
- „Правилник за строителство в земетръсни райони”,1964 г.;
и изменение от 1972 г.
- „Норми и правила за проектиране на земната основа на
сгради и съоръжения”, 1970 г.
Съгласно

посочените

нормативни

документи

носимоспособността на конструкцията е определяна на базата на
нормативно полезно натоварване за помещения в детско заведение стаи от 150 кг / м2 (1,50 kN / m2) с коефициент на претоварване 1,4, т.е.
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изчислително полезно натоварване от 210 кг/м2 (2,10 kN / m2). За
коридори нормативното натоварване е било 300 кг / м2 (3,00 kN / m2) с
коефициент на претоварване 1,3, т.е. изчислителен полезен товар за
коридори 390 кг / м2 (3,90 kN / m2).
Нормативното натоварване за София от сняг е било (II-ри
район) 70 кг / м2 (0,70 kN / m2) с коефициент на претоварване 1,4, т.е.
изчислителното натоварване от сняг е 98 кг / м2 (0,98 kN / m2).
Коефициентите за претоварване от собствено тегло са
били: за стоманобетонна конструкция 1,1 ; за топлоизолационни,
пълнежни пластове и замазки - 1,3.
Използваният бетон за сглобяемите елементи вероятно е
марка БМ 200 с Rпр = 8,0 MPa, Rог = 10,00 MPa и Rоп = 0,72 MPa; за
монолитните части е използван БМ 150 с Rпр = 6,5 MPa, Rог = 8,00 MPa
и Rоп = 0,58 MPa. Използваната армировка е Ст. АI и AII със съответно
изчислително съпротивление 210 МPa (2100 кг/см2) и 270 MPa (2700
кг/см2).
2.3.3. Еталонна носимоспособност по действащите
норми:
Понастоящем

осигуряването

носимоспособността на

сградите се извършва съгласно:
- „Наредба № 3 за основните положения за проектиране на
строежите и въздействията върху тях”, 2005 г.
- „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни
конструкции” 1987 г.
Съгласно

„Наредба

№ 3”, Раздел III, Чл. 52, Табл. 3,

експлоатационните нормативни натоварвания към настоящия момент
се определят: за стаи в детски градини – 1,5 kN/m2, коефициент за
претоварване γf = 1,3, т.е. изчислителен експлоатационен товар 1,95;
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за стълбища - 3,0 кN/м2, с коефициент за натоварване: γf = 1,3 , т.е.
изчислителен експлоатационен товар – 3,9 kN/m2. Сравнението
показва, че конструкцията е изчислена за по – голям експлоатационен
товар в стаите от определения по действащите норми. Товарът за
коридори и стълбища е еднакъв.
Натоварването от сняг за София по настоящите норми е
1,0 kN/m2 с коефициент на натоварване γf = 1,4

и изчислително

натоварване 1,4 kN/m2, което е завишено спрямо предишното
изчислително натоварване от сняг. Влиянието на завишението на
натоварването от сняг по покривната конструкция е около 12 % от
общото и натоварване, което не оказва значително влияние върху
носимоспособността на покривната конструкция.
Коефициентите за натоварване за собствено тегло за
стоманобетонната конструкция по настоящите норми е γf = 1,20 , при
коефициент на натоварване към момента на проектиране 1,10. За
изолационните и довършителни слоеве коефициентът е γf = 1,35 (за
дейности, извършвани на строителната площадка), а по старите норми
е 1,30. Отнесено към общото натоварване на конструкцията,
влиянието на коефициента за натоварване за собствено тегло е 6 %,
което не влияе съществено на конструкцията.
По отношение на якостните характеристики на бетона към
настоящия момент:
Определянето на вероятната якост на натиск на бетона е
извършено по безразрушителен метод чрез измерване големината на
отскока върху достъпни и случайно избрани конструктивни елементи.
Изпитването е извършено със склерометър „Schmidt N” в съответствие
с изискванията на БДС 3816-84. Оценката на резултатите е извършена
в съответствие с БДС 9673-84, като резултатите са обобщени.

17

Вероятната якост на натиск на бетона на монолитни колони
удовлетворява клас по якост на натиск В12,5.
По настоящите норми бетон клас В12,5 е с якост на натиск
Rb = 7,5 MРa

и Rbt = 0,66 MРa, които съвпадат с проектните

характеристики на бетона или имат минимални отклонения. Бетонът е
запазил якостните си характеристики.
Заснемането

и

диагностиката

на

армировката

е

осъществено посредством сканиращ апарат „Profoscope” на фирма
„Proceq”. Определено е местоположението, диаметъра и бетонното
покритие на вертикалната и хоризонталната армировка в

достъпни

стоманобетонни елементи. Носещата надлъжна армировката в колони
25/40 е 6N14 и стремена Ф6(8)/15(18)см.

Установената армировка

отговаря на изискванията на нормативните документи към момента на
въвеждане в експлоатация.
Сравнение

на

изчислителното

съпротивление

на

армировката:
Клас АI:
- изчислително съпротивление (1973 г.) – 210 MPa
- изчислително съпротивление –действащи норми – 225 MPa
Клас АII:
- изчислително съпротивление (1973 г.) – 270 MPa
- изчислително съпротивление – действащи норми –280 Mрa
От направените сравнения се вижда, че увеличението на
натоварването, изчислено по действащите в момента норми, не е
значително и може да се поеме от конструкцията. Tя e запазила
якостните си характеристики и носимоспособността си за вертикални
товари.

При

огледа

на

конструкцията

се

установи,

че

стоманобетоновите елементи нямат пукнатини, армировката е с
необходимото бетоново покритие.
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От
конструкцията

направения
на

анализ

сградата

се

достига

отговаря

на

до

извода,

изискванията

че
за

носимоспособност при вертикални натоварвания, съгласно сега
действащите нормативни документи и състоянието и не носи риск при
поемането на вертикални натоварвания.
2.3.4. Сеизмична осигуреност:
Блоковете на сградата на ОДЗ № 4 са проектирани около
1972 г., когато е действал „Правилник за проектиране в земетръсни
райони” от 1964 г. и изменение от 1972 г.
В

посочения

правилник

е

въведено

сеизмичното

райониране съгласно междунадорната сеизмична скала МедведевШпонхойер-Карник

(MSK-64).

Изчисляването

на

хоризонталната,

инерционна, сеизмична сила Sk, действаща в равнината на модела на
конструкцията върху концентрирана маса с тегло Qk , става по
следната зависимост:
Sk = β.ηк.Kc.Qk ,
където:
β = 0,7 / Т – динамичен коефициент (Т – период на собствените
трептения)
ηк – коефициент на трептене, зависещ от формата на
трептенето
Kc = 0,050 – сеизмичен коефициент за VIII степен; съгласно
посочените норми земетръсната интензивност на района на град
София е VII степен, но за сгради на детски заведения сеизмичната
степен е VIII със сеизмичен коефициент Kc = 0,050 (за строителни
почви : дребен и глинест чакъл, пясък средносбит, песъчлива глина и
глина твърдопластична).
Qk – натоварване, съсредоточено в точка „k”
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За сградата сеизмичните сили се определят:
Sk = 0,050. β. ηк.Qk
Sk = 0,050. 0,7/T. ηк. Qk
Sk = 0,035. 1/T. ηк. Qk
По действащата в момента „Наредба № 2 за проектиране
на сгради и съоръжения в земетръсни райони“ от 27.01.2012 г.,
обектът попада в земетръсен район от IX степен със сеизмичен
коефициент Kc = 0,27. Съгласно тези норми, сеизмичното въздействие
се представя с пространствен изчислителен модел, който се състои от
три взаимно ортогонални компоненти на ускоренията, като първите
две компоненти са хоризонтални (по Х и Y), а третата е вертикална –
по Z. Сеизмичните сили се определят за действието на всяка една от
трите компонени на сеизмичното въздействие по формулата:
Eik = ηiк.mk.Sa(Ti),
където:

ηiк

–

коефициент

на

разпределение

на

сеизмичното

натоварване
mk – масата, която се движи по направление на степен на
свобода с номер k
Sa(T) – спектър на реагиране
Sa(T) = c.Kc.R.β(T).g,
където: c – коефициент на значимост на сградите; c = 1,0 (за сгради с
клас на значимост II)
Kc – сеизмичен коефициент; за София: Kc = 0,27 (IX степен)
R – коефициент на реагиране на конструкцията при сеизмични
въздействия в зависимост от нейната дуктилност; Съгласно Таблица 3
за монолитни конструкции, при които сеизмичните сили се поемат от
тухлена зидария, обрамчена с колони: R = 0,33.
β(T) – динамичен коефициент, зависи от периода Т на
свободните незатихващи трептения
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g – земно ускорение
Земетръсните сили се определят:
Eik = c.Kc.R.β(T).ηiк. Qk
Eik = 1,0.0,27.0,33. β(T). ηiк. Qk
Eik = 0,0891. β(T). ηiк. Qk
За почви от групи В и С:

βi = 1,2 / Тi

Eik= 0,0891. 1,2/Тi . ηiк.Qk
Eik = 0,1069. 1/Тi. ηiк. Qk
От сравнението на формулите се вижда, че завишението
на сеизмичните сили при сега действащите норми, спрямо тези от
момента на проектиране е 67 %. Видно е, че в действащите норми са
завишени изискванията за носимоспособност и устойчивост на
сградите на сеизмично въздействие.
Блоковете на сградата на ОДЗ №4, изградени през 1973 г.,
са двуетажни с монолитна скелетно-гредова конструкция. Усилията от
сеизмично въздействие се поемат от коравия пространствен скелет,
образуван от колони и греди, разположени в две посоки и от тухлената
зидария, обрамчена със стоманобетонов скелет. Сградата отговаря на
изискванията на нормативните документи, действали към момента на
проектиране.

Носещите елементи

са

в

добро състояние,

без

деформации и пукнатини. Поемането на хоризонтални сили при
колонадите

става

от

запънатите

стоманени

колони.

Тези

от

колонадите, които тангират до блокове 1 и 2 са закачени за тях от
едната си страна.
Сградата има коравина срещу хоризонтални сили, но не
може да поеме сеизмично натоварване с интензивност от IX степен,
какъвто е района на гр. София по настоящите норми. Съобразно тях е
необходимо между две съседни земетръсни фуги да се предвиди наймалко една стълбищна клетка (чл. 47). В обследваните блокове няма
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стълбищна клетка във всяко тяло от блок 1 и блок 2 ( обслужващата ги
стълбищна клетка се намира в съседното тяло).
Блоковете на ОДЗ №4 , изградени през 1973 г., имат
положителна оценка за сеизмична осигуреност, съгласно Чл. 6, ал.
2 от „Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони” от януари 2012 г., тъй като:
- строежът съответства на изискванията на нормативните
актове,

действали

към

момента

на

въвеждане

на

обекта

в

експлоатация;
- не са установени дефекти (деформации или повреди) в
конструкцията на сградата, свързани с нарушаване на проектната
носеща способност, коравина , дуктилност и дълготрайност;
- промени на масите по нива не са извършвани;
- не са извършвани преустройства, засягащи елементи от
носещата конструкция или неносещи преградно-разпределителни
стени;
- настъпилите промени в характеристиките на бетона и
армировката, повреди от корозия и стареене отговарят на изискването
за относителна неизменяемост (с не повече от 5%) на носещата
способност, коравина и дуктилност на конструкцията.
Независимо

от

положителната

оценка

за

сеизмична

осигуреност , блоковете на сградата на ОДЗ №4 са неосигурени на
земетръсни въздействия, тъй като са проектирани преди 1987 г.,
съгласно „Допълнителната разпоредба”, §1, т.4 на „Наредба № 2
за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“ от
27 януари 2012 г. и не са осигурени за поемане на сеизмични
въздействия от IX степен.
2.3.5. Дълготрайност на строежа:
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Съгласно таблица 1 към чл. 10 на „Наредба № 3 за
основните положения на проектиране на конструкциите на строежите и
за въздействията върху тях”, 2005 г., детските градини са към четвърта
категория (жилищни, обществени и производствени сгради) с проектен
експлоатационен срок на конструкциите 50 години. Сградата на ОДЗ
№ 4 „Ангел Каралийчев“ в ж.к. „Дружба I” е в експлоатация 41
години – от 1973 г. Елементите на конструкцията са в добро
състояние,

с

изключение

на

посочените

повреди

в

т.3.

При

поддържане на сградата в добро техническо състояние и изпълнение
на ремонтните работи, посочени в т. 5, тя би могла да се експлоатира
през целия 50-годишен период.
3. Констатации от проучването и обследването:
3.1.Основи и инженерно-геоложки условия:
Сградата е фундирана на равнинен терен. Основите са
стоманобетонни, единични фундаменти под колони и ивични под
ограждащи стоманобетонни стени.
В блоковете не се наблюдават пукнатини по носещи
конструктивни елементи, дължащи се на неравномерно или по-голямо
слягане на основите. Фундаментите на сградата са в добро състояние,
с изключение на северния ъгъл на блок 3 (административен). Там се
наблюдават вертикални пукнатини между колоната в ъгъла и
тухлената зидария откъм улицата. Пукнатини се забелязват в тази
зона в зидарията във втори етаж и на тухления борд, в подпокривното
пространство. В зоната на стълбището към кухнята в северния ъгъл на
сградата също има наличие на пукнатини. Вертикални пукнатини има
във вътрешна стена до стълбището по височината на целия първи
етаж. Пукнатина с ширина около 5 мм има в плочата над стълбището
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за

кухнята.

Посочените

дефекти

се

дължат

на

слягане

на

фундаментите в тази зона, причинено от мокрене на основите от теч
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от покрива. Необходимо е укрепване на основите и конструкцията
(плоча, греди и колона) в тази зона.
Отчита се наличието на влага (на места) в долния край на
външни сутеренни стени в блоковете. Дължи

се

на

проникване

на влага от повърхностни води до сутеренни стени и основи.
Пукнатини се наблюдават и при външните стълби и
подпорни стени, осигуряващи достъп до сутерена. Дължат се на
плитко фундиране и проникване на повърхностни води до основите им.
3.2. Тротоари и отводняване около сградата:
Около сградата са изпълнени тротоарни настилки, които не
са в добро състояние. Тротоарните плочи са слегнали, разместени и
обрушени. С най-голямо слягане са тротоарните настилки до
колонадите. Деформациите се дължат на по-голямо слягане на
обратния насип, изпълнен около сградата и на дирекно изливане на
водите от покрива на колонадите до конструкцията. Посочените
деформации в тротоарните настилки позволяват проникването на вода
към сутеренните стени и основите, което влошава тяхното състояние.
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3.3. Подови и покривна конструкции :
Подовите

конструкции

са

със

скелетно-гредова

конструкция, изпълнени от сглобяеми подови елементи с ширина 60
см с надлъжни цилиндрични кухини и монолитни греди, а в някои зони
с изцяло монолитни плочи. Терасите към втори етаж са изпълнени с
монолитна плоча. Плочата над сутерена също е монолитна.
В блок 2 в етажните плочи над занимални се наблюдават
пукнатини в напречна посока при фугите между отделните подови
елементи. Дължат се на различно провисване на съседни подови
елементи и вероятно на отсъствието на армирана замазка върху тях,
разпределяща натоварването върху съседни подови елементи и
изравняваща провисването им. Те не представляват опасност за
сигурността на подовата конструкция.
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Плочата при терасите е конзолна, с променлива дебелина,
намаляваща към края на плочата. При тези плочи се наблюдава
провисване, което е в рамките на допустимото. При всички тераси се
наблюдават пукнатини в мозайката върху плочата, перпендикулярни
на външния ръб. От долната страна на плочата при терасите в блок 2
има единични пукнатини в бетона, перпендикулярни на външния ръб.
Посочените деформации се дължат на провисване на плочата и на
недостатъчно снаждане на монтажната армировка при терасите.
Мазилката от долната страна на плочата е напукана при всички тераси
и на места опадала. По външния ръб на плочата бетона е оронен и е
оголена армировката. Посочените деформации и повреди се дължат
на непрекъснато мокрене на плочата, при което армировката корозира,
бетонът се напуква и оронва и се намалява носещата способност на
плочата. Необходимо е възстановяване на бетоновото сечение по
ръба на козирката с репариращи материали, което следва да се
извърши по следния начин: отстраняване на напукания бетон в
усилваните
армировката,

зони,

механично

обработка

на

отстраняване

откритите

на

ръждата

армировъчни

пръти

по
със

специални защитаващи ги препарати и възстановяване на изкъртения
бетон

чрез

запълване

със

специални

ремонтни

разтвори.

Възстановяването на плочата на терасите в обрушените зони да се
извърши по конструктивен проект с подходящо подпиране на подовата
конструкция на терасите по време на ремонта. Необходимо е
осигуряване на покривна козирка над терасите. Същата може да се
изпълни с лека стоманена конструкция и поликарбонатни плоскости
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или др. варианти, закачена за фасадните греди от таванска плоча и
изпълнени по конструктивен проект.
Гредите са монолитни. Провисването им е в рамките на
допустимото.
Вертикални пукнатини се наблюдават при греда в плоча
над кухнята в блок 3. Вертикална пукнатина се забелязва във висока
греда между занималня и спалня в блок 1. Пукнатините се дължат на
провисване на цитираните греди и е необходимо тяхното укрепване
(чрез залепващи външно за бетона армиращи ленти от въглеродни
нишки или други методи). В плочата над сутерена в административния
блок има греда над врата (при пералното) с изкъртен бетон, намалено
сечение, оголена и корозирала армировка. Необходимо е усилване на
посочената греда чрез почистване на армировката от корозия и
възстановяване на бетоновото сечение.
На места в таванска плоча над втори етаж се забелязват
следи от теч от покрива, дължащи се на некачествена изолация на
покрива и мухъл по плочи и греди. На много места по фасадите се
забелязват пукнатини в мазилката на нивото на таванска и покривна
плочи и на тухлените стени между тях и по тухления борд. Течът по
външни тухлени стени в подпокривното пространство и наличието на
следи от ръжда по тях се дължи на зони с некачествена покривна
изолация.
При

терасите

са

изпълнени

парапети, захванати към стоманобетонните
стоманени

стоманени

балконски

плочи посредством

колонки. При някои тераси на блок 1 парапетите са с

наклон навън. Необходимо е вертикализиране и укрепване на
стоманените парапети.
3.4. Колони:
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Колоните в сградата са стоманобетонни, монолитно
изпълнени.

Същите

са

в

добро

състояние,

без

пукнатини

и

деформации.
В административния блок 3 има наличие на вертикални
пукнатини между ъглова колона и външна тухлена зидария в северния
ъгъл на блока, описани в т. 3.1. Дължат се на слягане на основата в
този ъгъл и на по-голямо натоварване на колона и зидария при
сеизмично натоварване.
В спалните на блокове 1 и 2 отвътре в ъглите се забелязва
влага по стени. Дължи се на конденз при ъгловите колони, поради
отсъствието на топлоизолация по външни стени и голяма влажност в
помещенията.
3.5. Тухлени стени :
Фасадните тухлени стени са с дебелина 25 см, а
вътрешните преградни стени са с дебелина 25 и 12 см.
В блоковете се наблюдават на единични места пукнатини
между тухлена зидария и греда или плоча над зида. Повечето от
помещенията на групите в блок 1 са ремонтирани и няма наличие на
пукнатини в тухлени стени. В блок 2 има наличие на наклонени или
хоризонтални пукнатини в тухлени преградни стени. Забелязват се
наклонени и хоризонтални пукнатини в тухлен щурц над врати.
Дължат се на провисване на плочата под преградни стени и
претоварване на зида при сеизмично въздействие.
При някои външни стени се забелязва наличието на
овлажняване и мухъл, като се наблюдават в зони на стоманобетонни
греди

и

външни

ъглови

колони.

Дължи

се

на

конденз

по

стоманобетоновите елементи от липса на външна топлоизолация.
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По

фасадната

тухлена

зидария

в

подпокривното

пространство и по тухлените бордове над покривна плоча се
забелязват множество пукнатини в мазилката. Дължат се на мокрене
на тухлените стени от теч от покрива, поради компрометирани
покривни изолации.
3.6. Колонада на връзките между блоковете:
Отделните блокове са свързани чрез колонада със
стоманобетонна покривна плоча и стоманени колони. Плочата е със
стоманобетонни надлъжни греди по контура и плоча между тях.
Колонадите, разположени до блоковете, стъпват от едната си страна
на конструкцията на сградата. Колоните са стоманени с квадратно
сечение от 2L-профила, разположени през 3 м. При фугите между
телата на блоковете стоманените колони са дублирани от двете
страни на фугата, т.е. фугата между телата преминава и през
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колонадата. Колоните стъпват на стоманобетонни стени, ограждащи
връзката.

Под

колонадите,

свързващи

телата,

е

изпълнен

инсталационен коридор на ниво сутерен.
При всички колонади се забелязват следи от теч от
покрива и опадала мазилка. Фугата в покривната плоча на колонадите
между отделните тела е с пукнатина, тъй като не е обработена с
подходящи еластични материали.
Стоманените колони в горния и долния си край са с корозия
от овлажняване. Необходимо е почистване на колоните и анкерните
им части от ръжда и нанасяне на защитно покритие.
В плочата над инсталационните коридори на връзките има
теч по тавана им. Влага прониква през мозайката върху плочата.
Влага има и по стоманобетонните стени, ограждащи коридорите,
дължаща се на проникващи повърхностни води и на липсата на
хидроизолации по стени и плоча над коридорите. От вътрешната
страна на стените на инсталационните коридори има опадала мазилка
и пукнатини в бетонните стени.
Външните стълби към колонадите и блоковете са със
стоманобетонна конструкция на стъпалата, стъпваща на ограждащите
стени и на бетонов ивичен фундамент във външния им край. По
стъпалата се наблюдават пукнатини в зоната на закачване към
основната конструкция и обрушване поради слягане и атмосферни
влияния.
3.7. Фуги между блоковете:
Трите тела на блок 1 и четирите тела на блок 2 са
изпълнени с фуги помежду си. Фуги са изпълнени и между колонадите
в напречна посока. Посочените фуги са измазани с мазилка и спукани
навсякъде. Необходимо е обработка на фугите между телата с
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подходящи еластични материали, позволяващи преместване на
конструкциите им и недопускащи навлизане на вода.
3.8. Ограда:
По

контура

на

парцела

е

изпълнена

ограда

със

стоманобетонна стена с височина около 40 см над терена и стоманена
конструкция над нея, състояща се от пана от стоманени шини и Lпрофили, закачени към стоманени колони, анкерирани в бетоновата
стена.
В някои участъци стоманената конструкция е ремонтирана,
но в други е покрита с ръжда. Стоманобетоновата част на оградата е с
пукнатини. Необходимо е да се отстранят напукнаните бетонови части
и се долее и армира стената на оградата, като се осъществи връзка
между стар и нов бетон. Неремонтираната стоманена част на оградата
трябва да се почисти от корозия и покрие с антикорозионна защита и
алкидна боя.
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4.0. Основни изводи и заключение за състоянието на
носещата конструкция:
Сградата на ОДЗ № 4 е построена през 1973 г. и се състои от
три блока, състоящи се от отделни тела, разположени на фуга. Те са
двуетажни със сутерен в блок 3 и частичен сутерен в блокове 1 и 2.
Блоковете са свързани с открита колонада на кота 0,00, която в някои
части има подземен инсталационен коридор.
Конструкцията

на

градинския,

ясленския

и

административен блок е стоманобетонна със скелетно – гредова
конструктивна

система,

без

стоманобетонни

шайби.

Подовата

конструкция в етажите на блок 1 и 2 е изпълнена от монтажни подови
елементи с ширина 60 см, с надлъжни, цилиндрични кухини,
предаващи товара си на монолитни стоманобетонни греди. Плочите
над сутерена и при административния блок са монолитни, скелетногредови.

Колоните

в

сградите

са

стоманобетонни,

монолитно

изпълнени. Фундирането е на единични и ивични стоманобетонни
фундаменти. Сеизмичните усилия се поемат от стоманобетоновия
скелет и от тухлени шайби, обрамчени с колони и греди. Сградата е
построена през 1973 г. и отговаря на нормите към момента на
въвеждане в експлоатация. Носещата конструкция на детското
заведение

е

в

добро

състояние.

Сградата

е

със

запазена

носимоспособност за вертикални въздействия.
Сградата на ОДЗ №4 има положителна оценка за
сеизмична осигуреност, съгласно Чл. 6, ал. 2-3 от „Наредба №2 от
януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни
райони“,

тъй

като

строежът

съответства

на

изискванията

на

нормативните актове, действали към момента на въвеждане на обекта
в експлоатация; не са установени дефекти (деформации или повреди)
в конструкцията на сградата, свързани с нарушаване на проектната
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носеща способност, коравина , дуктилност и дълготрайност; промени
на

масите

по

нива

не

са

извършвани;

не

са

извършвани

преустройства, засягащи елементи от носещата конструкция или
неносещи преградно-разпределителни стени.
На

базата

на

проведените

огледи,

направените

замервания и изчислителни проверки може да се направи следното:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Обследваната сграда на ОДЗ №4 „Ангел Каралийчев”,
ж.к. „Дружба I”, район „Искър”, гр. София, във връзка със
съставянето на технически паспорт на същата сграда, се намира в
добро техническо състояние, като съответства на изискванията
по Чл.169, ал.1-3 на ЗУТ. Тя е със запазена носимоспособност за
вертикални натоварвания и притежава необходимия ресурс да се
използва по предназначение при полагане на необходимите
грижи при експлоатация и изпълнение на ремонтните дейности по
т.5. Сградата е неосигурена на сеизмични въздействия, тъй като
е

проектирана

и

изградена

преди

1987

г,

съгласно

„Допълнителната разпоредба”, §1, т.4 на „Надерба №2 за
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“ от 27
януари 2012 г. При бъдещи преустройства и реконструкции е
необходимо

сградата

да

се

приведе

в

съответствие

с

изискванията на Чл.5 от същата наредба.
5. Предложения на мерки за поддържане и осигуряване
на конструкцията:
5.1. Усилване на основи в северния ъгъл на блок 3
(административен) и усилване на колона, греди и плочи с пукнатини в
този участък – по конструктивен проект.
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5.2. Усилване на плоча при тераси над първи етаж в
блокове 1 и 2, в зоните с пукнатини, обрушване на бетона и оголена
армировката по следния начин : отстраняване на напукания бетон в
усилваните
армировката,

зони,

механично

обработка

на

отстраняване

откритите

на

ръждата

армировъчни

пръти

по
със

специални защитаващи ги препарати и възстановяване на изкъртения
бетон

чрез

запълване

със

специални

ремонтни

разтвори.

Възстановяването на плочата на терасите в обрушените зони да се
извърши по конструктивен проект с подходящо подпиране на подовата
конструкция на терасите по време на ремонта.
5.3. Необходимо е изпълнение на покривна козирка над
терасите във втори етаж при блокове 1 и 2 (примерно с лека
стоманена конструкция и поликарбонатни плоскости или др.) по
конструктивен проект, за да се премахне мокренето и замръзването на
плочата на терасите и нарушаване на носещата и способност.
5.4. Усилване на греди с пукнатини в плоча над кухнята и
при занималня в блок 1 чрез залепващи външно за бетона армиращи
ленти от въглеродни нишки или др. методи.
5.5. Възстановяване на бетоново сечение на греда в плоча
над сутерена (при перално) – почистване на армировката от ръжда и
възстановяване на бетоновото сечение.
5.6. Ремонт и саниране на пукнатини между подови панели.
5.7. Вертикализиране и укрепване на наклонени балконски
парапети при блок 1.
5.8. Саниране и ремонт на тухлени стени с мокрене по
фасади в подпокривно пространство и тухлен борд над покривна
плоча.
5.9. Ремонт и укрепване на тухлени стени и тухлени
щурцове с пукнатини в блок 2 – по конструктивен проект.
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5.10. Ремонт на покривни изолации при всички блокове,
поради теч от покрива по плочи и стени.
5.11. Ремонт и саниране на покривна плоча на колонада в
зоните на теч.
5.12. Ремонт и саниране на стоманените колони с ръжда в
горния и долния си край и на анкерните им части – при колонади.
5.13. Саниране и ремонт на външни стоманобетонни стени с
пукнатини и влага в сутерена. Изпълнение във влажните участъци на
мазани (вътрешни) хидроизолации по стоманобетонни стени.
5.14. Обработка на фуги между телата на блоковете
подходящи еластични

с

материали, позволяващи преместване на

съседни конструкции и недопускане навлизане на вода.
5.15. Изпълнение на нови, тротоарни, водоплътни настилки
около сградата, в зоните на компрометирани тротоари.
5.16. Ремонт на външни стъпала и подпорни стени с
пукнатини до входовете за сутерена отвън.
5.17.

Ремонт

на

долна

бетонова

част

на

ограда

с

отстраняване на напуканите части и възстановяване на бетоновото
сечение на стената с доливане и армиране при осъществяване на
връзка между стар и нов бетон. Почистване на стоманените части на
оградата в неремонтираните участъци от ръжда и нанасяне на
антикорозийна защита и алкидна боя.
Стойността

на

посочените

по-горе

ремонтно-

възстановителни работи се определя на 72000 лв. (седемдесет и две
хиляди лева). В посочената цена не е включен ДДС. В цената не са
включени работите по покривни изолации, тротоарни настилки, фуги
между блоковете и изграждането на козирки над тераси във втори
етаж при блок 1 и 2.
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Всички

ремонтно-възстановителни

работи

да

се

води

до

изпълняват по одобрени проекти.
Отстраняването

на

описаните

повреди

подобряване на експлоатационните условия в сградата и по - голяма
надеждност на носещата конструкция.
За да може сградата да се експлоатира по-дълъг
период от време, конструкцията на блоковете е необходимо при
бъдещи

преустройства

и

реконструкции

да

се

укрепи

за

устойчивост при сеизмични натоварвания от IX степен, за да
отговаря изцяло на действащите към момента нормативни
документи и да подобри своята сигурност.

12. 2014 г.
гр. София

Съставил:
инж. Е. Георгиева
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