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Всяко едно земетресение е трагедия за

потърпевшите и източник на знания за

специалистите. Така ние се учим от

миналото, за да съхраним настоящето.

Много от щетите, които се приписват на

земетресенията, практически са преодолими

при перманентна диагностика.

Най-често проблемите са свързани с

липса на поддръжка и въздействието на

променящите се климатични фактори



▪ Повишаване концентрацията на CO2 ;

▪ Повишаване на температурата;

▪ Повишаване на относителната влажност;

▪ Повишена дифузия на хлорни йони и газове;

▪ Повишаване на интензивността на ветровите въздействия;

Рисковите щети в   следващите 100 години ще се увеличат:

- от карбонизация до 400 %;

- от дифузия на хлорни  йони до 15%;



Стареенето на конструкциите и тяхното износване, поради

промяна на атмосферните условия (влага, въглеродните

емисии, ветрови въздействия), правят сградите на културното

наследство, много по-уязвими при сеизмичен риск



Примери за глобално въздействие :

• Редуцирането на атмосферното налягане провокира раздвижването на разломните плочи,

подобно на обезвъздушителна клапа

• Интензивните потоци дъждовна вода смазват разломните повърхнини;

• Ерозията на почвата при силни дъждове, намалява натоварването върху разломите и облегчава

движението им.

• Ветровите натоварвания водят до компрометиране на покривите и покривната изолация ;

▪ Броят на природните катаклизми не се увеличава, но нараства

тяхната интензивност и опустошителност

▪ Те се превръщат в клъстери, които атакуват конструкциите по-

продължителен период от време и нанасят повече щети

▪ Урагани, бури, повишени температури, наводнения, въглеродни

емисии са част от арсенала на климатичните промени



• Това определя необходимостта от нови национални изисквания за определяне

на нивата на сеизмична опасност сградите културна ценност, които да се считат

като целеви нива на сеизмични характеристики;

• Тези нива трябва да адаптират срокове и обхват на изследванията за

рационална и последователна оценка на сеизмичната безопасност

• Необходима е нова стратегия за запазване на конструкциите на тези сгради,

базираща се на перманентна, обоснована и практически реализуема

диагностика.

Историческата документация, полевите изследвания и резултатите от числените

анализи показват, че оценката на сеизмичната безопасност на културните ценности

е жизненоважна.



▪ Твърде висока и концентрирана маса на елементите;

▪ Ниска дуктилност и висока коравина; 

▪ Нисък капацитет за поемане на опънни напрежения; 

▪ Слабо надеждни връзки между различни елементи на конструкцията; 

▪ Влошаване на зидарията поради влияние на околната среда;

▪ Стареенето и разрушаване на дървени и метални елементи за връзка;

Присъщи слабости на зиданите конструкции, които ги 

правят силно уязвими при сеизмични въздействия



▪ Нарушаване монолитността на свързани стени;

▪ Деформации / повреди на стени извън равнината на елемента;

▪ Разрушаване на стени със сложна конфигурация;

▪ Поява на пукнатини куполи и арки ;

▪ Колапс и цялостно разрушение на зидани кули и камбанарии;

Повреди при сеизмични въздействия



• Чисто статистически, поредица от лесно възстановими дефекти, много по-често

водят до сериозни аварии, а понякога и до човешки жертви

• Поради тази причина, оценката на сградата изисква съвместно и комбинирано

прилагане на адекватни модели за анализиране на конструкцията,

историческите сведения, резултатите от проучвания и обектови

изследвания, лични преценки на специалистите по обследването, опит на

изследователя и др.

• Именно този „мултидисциплинарен“ подход гарантира, че всички ценности

(икономически, социални, исторически, художествени) на конструкциите са взети

предвид и това ще определи крайното решение за степента на необходимата

намеса.

Възстановими дефекти



Кои са основните дефекти при зидани конструкции, 

предизвикани от атмосферните условия и 

климатичните промени:

В общия случай редица сгради не само не отговарят на

изискванията на нормите за земетръс, но даже в много

случай не могат да функционират, поради

дългогодишната експлоатация без съответните ремонтни и

възстановителни работи.



Проникване на вода в 

каменната или тухлена 

зидария



Компрометиране на адхезията между зидарийните тела 

и разтвора в резултат на циклично замразяване и 

размразяване



Разрушаване на разтворната компонента



Проникването на вода в ядрото на зида, 

която предизвиква увеличаване на 

обема на глинестата компонента в него



Карбонизация на варовия 

разтвор и повишаване на 

крехкостта на връзката



Нарушаване на водоплътността на

покрива в резултат на ветрови и

механични въздействия



Компрометиране отвеждането 

на атмосферни води



Загниване на дървените 

елементи и компрометиране 

на връзките между тях



Диференцират се три основни етапа:

• Преди бедствието (оценка на риска, диагностициране на сградите,

установяване на адекватни мерки по възстановяване и укрепване, повишаване

на готовността)

• По време на бедствието (аварийно реагиране);

• След бедствието (оценка на щетите, незабавна намеса и последващо

възстановяване).

Всичко това налага управлението на риска от

бедствия и дефиниране на основните действия в

стратегически, тактически и оперативен план.



▪ При възстановяване на сградите задължително условие е диагностициране на

конструкцията и анализиране на всички появили се във времето проблеми

▪ Диагностицирането определя пътя и последователността на възстановяване на

сградата.

▪ Диагностицирането конкретизира проблеми като: компрометирана конструкция на

балкони, разхлабени превръзки на зидове, дефектирали комини, авариращи корнизи,

едроплощно отлепване на мазилки, пукнатини деконсолидиращи зида и др.

ЦЕЛ НА ДИАГНОСТИЦИРАНЕТО



• Диагностицирането изисква мултидисциплинарен екип от специалисти

по конструкции, материалознание и консервация

• Интердисциплинарният анализ на исторически сгради включва

изследвания на материали и конструкция, документиране на

съществуващото състояние на сградата, оценка на конструкцията и

предложения за намеса.

ЕКИП



• Анализиране на данни за конструкцията (архивни и исторически изследвания,

визуално обследване, обектови и лабораторни изпитвания, мониторинг);

• Идентифициране на свойствата на материалите;

• Установяване на вида на конструктивната система и свързаните с нея механизми на

повреди;

• Конструктивно моделиране, анализ и оценка на ефективността на историческите

конструкции (включително натоварвания, пренасяне на товарите в рамките на

конструктивната система,

• Избор на стратегии анализ и интерпретация на резултатите от гледна точка на

изпълнението;

• Анализиране на възможни стратегии за намеса;

• Установяване на риска при сеизмични въздействия и изготвяне на план за управление

на извънредни ситуации

ОБХВАТ НА ДИАГНОСТИЦИРАНЕТО



ОПРЕДЕЛЯНЕ НИВОТО НА 

ДОПУСТИМИ ЩЕТИ

▪ Ограниченото ниво на щети – конструкцията работи почти изцяло в

еластичен стадии, като се допуска появата на фини пукнатини в отделни

елементи;

▪ Ниво на контролирани повреди – конструкцията може да бъде възстановена

и /или усилена без сериозна намеса

▪ Ниво, предотвратяващо колапс – конструкцията е силно засегната, но не е

разрушена. Възстановяването и/или усилването изисква комплексна намеса ;



ОСОБЕНОСТИ НА АНАЛИЗА НА СГРАДИ 

НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ

• Тези нива на допустими щети трудно се цифровизират, но е възможно да се

проверят чрез конструктивния анализ.

• Анализите често дават различни резултати, поради несигурност на геометрията и

съществени отклонения в свойствата на материалите;

• Поради тази несигурност се препоръчва използването на линейни методи,

независимо от факта че дават резултати с по-малка реалистичност.

• При тези сгради е много трудно да се разграничат конструктивни и неконструктивни

елементи.

• Основната цел на стратегиите за намеса е комплексна защита на конструкцията и

ограждащите елементи срещу неблагоприятни въздействия на околната среда



ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА 

МАТЕРИАЛИТЕ

Изрязване на ядки от тухлени колони с цел 

определяне:

• Якостта на натиск на керамичния материал;

• Якостта на натиск на варовия разтвор;

• Структурните особености на изпълнения зид;



ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА 

МАТЕРИАЛИТЕ

Лабораторно изпитване на плътни керамични тухли от

тухлената зидария на носещите колони на сградата в

съответствие с изискванията на БДС EN 772-

1:2100+A1:2015

Лабораторно изпитване на плътни керамични тухли с

автентичен варов разтвор



ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА 

МАТЕРИАЛИТЕ

Лабораторно изпитване за определяне на адхезионната

якост на опън на варовия разтвор с керамичните тухли



„In-situ” определяне на модула на деформации и

напрежението на срязване на тухлен или

каменен зид

ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА 

МАТЕРИАЛИТЕ

Храм паметник „Александър Невски“ Цъква „Преображение господне“ гр. Поморие



ОПИТНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Показател Мярка Стойност

Якост на натиск на керамични тухли – стандартно изпитване N/mm2 28.03

Якост на натиск на не нарушена проба с автентичен варов разтвор N/mm2

20,23

Лабораторно определяне на модул на деформациите на тухлена 

зидария със стандартен разтвор
N/mm2 1570

Якост на натиск на проби от автентичен варов разтвор N/mm2 4,68

Лабораторно определяне на модул на деформациите на проба от зида с 

автентичен разтвор
N/mm2 735

Адхезионна якост на опън между варов разтвор и керамична тухла N/mm2 2,046

Якост на срязване на проби с автентичен варов 

разтвор, през вертикална фуга на зидарията
N/mm2 2,520

In-situ определяне на носимоспособност на тухлен зид N/mm2 10.41

In-situ определяне на модула на деформациите на тухлената зидария N/mm2 995



▪ Възстановяването и реконструкцията е специфична задача, свързана най-вече с

изискването за запазване на автентичния им вид, габарити, обем и материали

▪ След реконструкцията трябва да се осигури необходимото съответствие с действащата

към момента нормативна база

▪ Препоръчва се да се провеждат чести малки ремонти

▪ Малкият ремонт е процедура за подмяна или обновяване на повредени фасадни

елементи, стенни покрития, мазилки и др. на исторически или монументални конструкции

▪ Тези ремонти са незначителни по обем и особено значими по предназначение !!!!

▪ При тях се използват материали, които не се отличават по свойства от оригиналните

▪ Зачитат се оригиналните форми и цветове

▪ Интервенциите следват оригиналния проект, без да се правят промени в плана и

външния вид на сградата;

ОСОБЕНОСТИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО



Възстановяване на стени

▪ Най-вредните ефекти се предизвикват от комбиниране на вертикални натоварвания и

натоварване извън равнината на зида

▪ Това води до поява на опънни и срязващи напрежения

▪ Основните техники на възстановяване са - инжектиране на разтвор, изпълняване на

консолидираща мазилка, добавяне на усилващи стоманени или дървени елементи в

надлъжна и напречна посока;

Възстановяване на фуги

▪ За осигуряване на безопасни пътища на натоварването, фугите “стена-стена“, „стена-под“,

„стена-арка“, сводове и др. трябва да са със запазена якост, без повреди и с гарантирана

стабилност;

▪ Инспекциите на фугите имат първостепенно значение, преди решението за намеса.

ОСОБЕНОСТИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СТЕНИ И ФУГИ



• Методите за възстановяване трябва да отчитат

и да се съобразяват с реалното сеизмично

поведение на конструкцията;

• Да не водят до инвазивни интервенции;

• Да моделират и модифицират трайно

конструктивното поведение на сградата;

• Да не противоречат на изискванията за

опазване на културното наследство;

Основни принципи за възстановяване

• OR – наличие на хоризонтални редове;

• SG – не подравнен разтвор във вертикални фуги;

• FD – каменни блокове с кубична форма;

• PD – наличие на “diatoni (блокове за връзка в напречна посока);

• MA – добра адхезия между разтвора и зидарийните тела;



• Изборът на методи за възстановяване и материали да отчита типичните

характеристики на конструкцията и нейния вид (изолирана сграда, сграда в

ансамблова съвкупност, църкви, кули, дворци и др.);

• Възстановяването да започва след предварително диагностициране (история,

геометрия, материали, връзки и т.н.);

• Да се отчетат изискванията за безопасност при планиране на интервенциите;



Основни принципи за възстановяване 

носимоспособността на зидарията

• Предпазливо възстановяване без сериозни интервенции;

• Използване на материали с физико-механични свойства,

идентични на автентичния материал;

• Възстановяването да не променя съществено

първоначалната носимоспособност и коравина на зида;



• Използване на фугиращи разтвори със запазена

паропропускливост;

• Инжектиране на разтвора с цел постигане на

необходимата добра адхезия със зидарийните тела и

запълване на каверни в ядрото на зида;



• Инплантиране на спираловидни пръти в

равнината на зида за зоните с пукнатини и

ъглови връзки;

• Изпълнение на „диатони“ в напречна

(ортогонална) на зида посока за укрепване

на отделните стенни вертикални дискове;

• Замяна на дефектирали каменни блокове с

нови от идентични скални породи;



Основни принципи за 

възстановяване на арки и сводове

• Тези елементи заслужават специално внимание;

• Климатичните и сеизмични въздействия, както и

възрастта водят до различни проблеми, редуциращи

носимоспособността

• Трябва да се възстанови монолитността на

зидарията за да се предотврати крехкото

разрушаване при последващи въздействия;

• Укрепващите интервенции чрез традиционни техники

за възстановяване на разтворната компонента и

заклинване на зидарийните тела с цел

преодоляване на опънните напрежения;



Възстановяване на арки, сводове и куполи:

▪ Чрез тези елементи се елиминира действието на огъващия момент и

използваме основно натискови напрежения

▪ Опънните напрежения се поемат чрез интегрирани решетки, обтегачи,

пръстеновидни греди при опорите на купола и др.

Възстановяване на дървени елементи

▪ Ефектите на околната среда като влага, температурни деформации, инсекти и

влошават свойствата на материала

▪ Връзките между елементите от дърво са уязвими при сеизмични въздействия

ОСОБЕНОСТИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО



• В допълнение могат да се реализират

контрафорси, но се избягва покриването на

екстрадосите с армиран бетон;

• Прилагане на FRP (CFRP) или стъклени FRPs

(GFRPs), поставени на интрадоса (вътрешната

повърхност) или на екстрадосите (външната

повърхност) на конструкцията;



ЛОКАЦИЯ НА 

ДЕФЕКТИТЕ



ЛОКАЦИЯ НА 

ДЕФЕКТИТЕ



ДИАГНОСТИКА ПО АЛПИЙСКИ 

СПОСОБ НА  ВЪНШНИТЕ СТЕНИ 

НА ХРАМА



ОБРУШВАНИЯ ПО КВАДРИ ОТ 

КАМЕННАТА ЗИДАРИЯ НА 

ВЪНШНИТЕ СТЕНИ НА ХРАМА



ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБРУШВАНИЯ ПО КВАДРИ ОТ 

КАМЕННАТА ЗИДАРИЯ НА ВЪНШНИТЕ СТЕНИ НА ХРАМА

• Премахване на обрушените и напукани парчета от варовика до

достигане на здрав и не нарушен материал.

• Полагане на адхезионен слой

Бял цимент : Пясък фракция 0-2 mm : Полимерна емулсия = 1 : 1 : 1

или

Remmers Primer SV или Remmers Primer HF

• Възстановяване на напречното сечение на квадрите с

проектен състав;

• Възстановяване на напречното сечение с готови

фирмени състави;



№ Вид материал Обемни части

1

.
Бял цимент 10

2

.
Пясък кварцов фракция 0,063-0,50 mm 3

3

.
Пясък кварцов фракция 0,50-2,00 mm 4.5

4

.
Варовиково брашно 6

5

.
Течна фаза 4

6

.
Полипропиленови фибри с дължина 12 mm

10 g на 10 dm3

разтвор

7

.
Оцветител алкалоустойчив за RAL 9001

Като цвета на 

камъка

Remmers Lithos Arte – минерален разтвор с

хидравлично свързващо вещество и пълнител от

естествени скални материали. Dmax 0,49µm. Якостта на

натиск 12 N/mm2. Абсорбцията на вода 0,7-0,9 %.

Съсъхването 0,001%. Якост на опън при огъване 3,5-4,0

N/mm2. Модул на еластичност 15000 -18000 N/mm2.

Сцеплението с каменната основа 0,6 N/mm2.

Въздушните пори са с размер 0,02-300 µm.

Remmers RM pro - това е минерален разтвор с

хидравлично свързващо вещество и пълнител от

естествени скални материали. Якост на натиск 13

N/mm2 за нормалните състави, 8 N/mm2 за съставите с

повишена еластичност. Съсъхването 0.06 mm/m. Якост

на опън при огъване за нормалните състави е 3,5

N/mm2, с повишена еластичност 2,5 N/mm2. Модул на

еластичността 11000 N/mm2, с повишена еластичност

5000 N/mm2. Сцеплението с каменната основа 0,6

N/mm2.



ПУКНАТИНИ В КАМЕННАТА ЗИДАРИЯ



ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПУКНАТИНИ В 

КАМЕННАТА ЗИДАРИЯ

• Подготовка на пукнатините;

• Възстановяване на пукнатини с ширина над 4 mm -

RÖFIX 993, състоящ се от хидравлична вар, трас, 5%

цимент, пясък и водонамаляващи химически добавки.

Могат да се използват Remmers FM ZF и Remmers FM SAN

• Възстановяване на пукнатини с ширина 2-4 mm -

колматиране на пукнатината с цел не проникване на

атмосферни води - със силиконизиран акрилен латекс

Masonry Crack Filler или състав Remmers Acryl pro;

• Възстановяване на пукнатини с ширина до 2 mm -

чрез инжектиране със състав от хидравлична вар и

максимална едрина на вложения пълнител 0,5 mm.

Използва се Röfix HK-Injektionsmörtel или Remmers BSP 6



ПРЕФУГИРАНЕ НА ДЕФЕКТИРАЛИ 

ФУГИ НА КАМЕННАТА ЗИДАРИЯ • Ремонтът на зидарии винаги включва

ремонт на фугата.

• Фугата се почиства на дълбочина 2 cm или 2

пъти ширината на фугата;

• За фуги с ширина над 20mm - RÖFIX 993

състоящ се от хидравлична вар, трас, 5%

цимент, пясък и водонамаляващи химически

добавки

• Високо сцепление с блоковете и висока

сулфатоустойчивост.

• Dmax 4 mm. Якост на натиск 8 N/mm2.

• При фуги до 20 mm - фугиращ разтвор за

каменна зидария Remmer FM Historic



КОМПРОМЕТИРАНА ВРЪЗКА НА 

ОБШИВКАТА ОТ МЕДНА ЛАМАРИНА ПО 

ПОКРИВИ, КОРНИЗИ И ПРОЗОРЕЧНИ 

ПЕРВАЗИ С ФАСАДНИТЕ СТЕНИ



ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА НА ОБШИВКАТА ОТ МЕДНА ЛАМАРИНА ПО 

ПОКРИВИ, КОРНИЗИ И ПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ С ФАСАДНИТЕ СТЕНИ

• Подготовка на дефекта за

възстановяване;

• Монтиране на пола от медна

ламарина за поемане на

температурните деформации;

• Монтиране с месингови дюбели;

• Замонолитване на жлеба с

хидравличен фугиращ разтвор,

модифициран с епоксидна емулсия

Fugenmörtel ECC





ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

ПРОБИВИ И 

РАЗРУШЕНИЯ В 

ПОКРИВНАТА МЕДНА 

ЛАМАРИНА

• Патиниране на медната ламарина за ремонта;

• Разкрояване;

• Прилепване -MANNOL 9905 Epoxy Metal ;

• Нитоване - медни поп-нитове 4х8]

• При дефекти до 5 mm - самозалепваща лента Cooper Flash



ДЕФЕКТИРАЛИ 

ПРОЗОРЦИ



ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА НА СТОМАНЕНИТЕ 

ПРОЗОРЦИ СЪС СТЕНИТЕ НА СГРАДАТА

• Почистване и подготовка на рамките;

• Дървена подрамка - обработка с

антисептиращ състав Biochemit OPTI F или

Neomid 440 ECO

• Репрофилиране на метала от рамката с

Ferrobond P

• Уплътняване между рамка и зидария -

двукомпонентен хидравличен фугиращ

разтвор, модифициран с епоксидна емулсия

Fugenmörtel ECC

• Уплътняване с водоустойчиви и UV устойчиви акрилни херметизиращи състави материали,

устойчиви до -25°С, удължение 200%, напречна деформация 7,5% и напрежение при

деформация 0,02 N/mm2. Н.р. Acryl Pro, производство на Remmers



ХИДРОИЗОЛИРАНЕ НА ПЕРИМЕТРОВАТА ЗОНА НА 

ХРАМА ПОД ТРОТОАРА



ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА С. ДЕВЕНЕ

• Възстановяване на покритие от керемиди;

• Подмяна обтегачи свод

• Ремонт вертикални пукнатини в зидарията;

• Възстановяване на варов разтвор от

каменна зидария;



ЦЪРКВА „ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ“ ГР. ПОМОРИЕ

• Възстановяване на покритие от керемиди;

• Ремонт на дървена конструкция покрив;

• Възстановяване на вертикални пукнатини в зидарията;

• Възстановяване на варов разтвор от каменна зидария;

• Частична подмяна и повърхностна обработка сантрачи;



СГРАДА НА УЛ.“ЛАВЕЛЕ“ ГР. СОФИЯ

• Възстановяване на покритие от керемиди;

• Ремонт на дървена конструкция покрив;

• Ремонт на фасадна мазилка;

• Възстановяване на варов разтвор от тухлена зидария;



НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“

• Възстановяване на водонаситена тухлена

зидария под кота терен;

• Възстановяване на варов разтвор от тухлена

зидария;

• Изпълнение на хидроизолация от страна на

„пасивен“ воден напор;

• Възстановяване на дървена обшивка купол



СГРАДА НА БАН УЛ. МОСКОВСКА 

• Възстановяване на водонаситена тухлена

зидария под кота терен;

• Възстановяване на варов разтвор от тухлена

зидария;

• Изпълнение на хидроизолация от страна на

„пасивен“ воден напор;

• Възстановяване на отводняване на покрива;

• Ремонт на дървена конструкция покрив;



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


