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Abstract
This article presents applied for the first time in Bulgaria a methodology for non-destructive control in
conducting the inspection of the condition and quality of executed strengthening with composite materials of
roofing R/C elements of precast single-story industrial buildings. The initial typical failures and defects and the
designed and executed strengthening of the two types of elements – main roof beams and girders are shown
consistently and briefly.
Due to the complex nature of the inspection, special attention is paid to the selected appropriate methods and
techniques aimed at the two main directions – to identify any new failures and/or changes in the technical
condition and to assess the quality of the executed strengthening of the respective structural elements and nodes
executed 11-12 years ago.
The applied inspection methodology made it possible credible to determine the actual condition of the
strengthened and other roofing elements and nodes and to obtain additional information on the reliability and
durability of building main supporting structures.
Keywords: Industrial buildings, precast beams and girders, failures and defects, strengthening with composite
materials, methodology and equipment for NDT inspection

Приложена методика за безразрушителен контрол при инспекцията на
състоянието и качеството на изпълнени усилвания с композитни
материали на покривни стоманобетонни елементи на промишлени
сгради
Димитър ДИМОВ, Атанас ГЕОРГИЕВ, Константин ВЕЛИНОВ

1. Въведение
В настоящата статия се разглеждат възприетите и приложени за пръв път у нас
методи и техники [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] при инспекцията на значителен брой сглобяеми
покривни конструкции на широкоплощни едноетажни търговски промишлени сгради в
различни градове на страната. Тя е проведена с основна цел да се установи актуалното
състояние и съответствието на изпълнените преди около 11-12 години усилвания с
композитни материали на меродавни елементи и възли от тези конструкции, с оглед
гарантиране на по-нататъшната им нормална експлоатация.
Комплексното прилагане на специално подбраните методи и техники, до голяма
степен улеснени от незначителните различия в компановките на инспектираните
покривни конструкции, позволиха тяхното актуално техническо състояние да бъде
установено достоверно и обосновано в съответствие с действащите у нас
хармонизирани БДС EN стандарти [1, 2] и проектните изисквания [3, 4, 5].
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2. Общи сведения за инспектираните покривни елементи
Основните конструкции на сградите са почти еднакви или подобни, с
незначителни различия в зависимост от местоположението им в различните райони на
страната. Те са сглобяеми, скелетни, стоманобетонни, с монтажни чашки на
единичните фундаменти, монтажни колони и монтажни главни и второстепенни греди
(столици). Стоманени са само стабилитетните вертикални и хоризонтални Х-образни
връзки. Основните покривни елементи (греди и столици) са разположени в ортогонална
система от оси – столиците по цифровите, а гредите по буквените оси (вж. фиг. 1 и [4]).

Фиг. 1. Монтажна схема на инспектирана типова покривна конструкция

2.1. Герберови покривни столици
Те са стоманобетонни от обикновен и/или напрегнат стоманобетон, разположени
по цифровите оси, с правоъгълно и трапецовидно напречно сечение и отвори от 14 до
16м, стъпващи върху главните греди чрез къси конзоли („зъби“) или т.нар. герберови
стави.
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Фиг. 2 и 3. Външен вид и схема на установените типични коси пукнатини в герберовите конзоли

При обследванията преди 11-12 години, в конзолите на много от тях са
установени наклонени (коси) пукнатини, зависещи от положението на армировката (вж.
фиг. 2 и 3), а в някои и вертикални в опънната зона на средните им сечения. В
разработените тогава проектни детайли е предложено конзолите да се усилят със
затворени стремена от тъкан, а опънните зони – с ламели от CFRP на Sika® (фиг. 4).

Фиг. 4. Детайли за усилване на герберовите столици

2.2. Главни покривни греди
Те са разположени по буквените оси, като някои от тях са с Т-образно напречно
сечение от обикновен стоманобетон, с височини по 100-110см и отвори по 10-11 и 14м,
а други – с 2Т напречно сечение от обикновен и напрегнат стоманобетон с отвори по
20, 22 и 25м. В значителна част от тях, предимно по средната ос F (с най-ниско ниво) са
установени също наклонени (коси) пукнатини в приопорните участъци и нормални в
областите под стъпване столиците (фиг. 5 и 6), както и в стеблата на гредите с 2Т
сечения и в горните опънни зони на някои от конзолните греди (вж. фиг. 7).
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Фиг. 5 и 6. Външен вид и схема на установените типични пукнатини в стеблата на главните греди

Възстановяването им е прието да стане чрез усилване с наклонени и надлъжни
ивици тъкан от CFRP на Sika® по детайлите от фиг. 9 и хоризонтални ивици от същата
тъкан по детайла от фиг. 8.

Фиг. 7 и 8. Детайли за усилване на горни опънни зони на главните греди

Фиг. 9. Детайли за усилване на стеблата на главните греди
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3. Методика и техника на инспекцията
3.1. Обхват на инспекцията
За изпълнение на поставените цели и задачи бяха извършени следните дейности:
 планиране на проучванията в зависимост от вида и разположението на
усилените критични елементи и възли от конструкциите;
 техническо обследване на място на набелязаните достъпни елементи и връзки;
 установяване на съответствието на проучените елементи и детайли с
изискванията на проектите за усилване;
 безразрушителен контрол и диагностика на качеството на извършените
усилвания;
 документиране на констатирани дефекти, повреди, провисвания и пукнатини;
 заключения за актуалното техническо състояние и качество на усилванията на
елементи от конструкциите на сградите и за състоянието на покривните им
части;
 препоръки за гарантиране на по-нататъшната им нормална експлоатация и
дълготрайност
Предвид комплексния характер на инспекцията и диагностичните проучвания,
бяха подбрани подходящи методи и техники, насочени в двете основни направления –
за установяване на евентуално възникнали нови повреди и/или промени в техническото
състояние на конструкциите, и за оценка на качеството на изпълнените преди 11-12
години усилвания на съответните конструктивни елементи и възли
3.2. Приложени методи и техники
3.2.1. Методи и техники за установяване на промени в състоянието
3.2.1.1. Визуални огледи и документиране
Извършвани са чрез пряко и дистанционно наблюдение с помощта на
увеличителни лупи (фиг. 10) и бинокли, а за визуално трудно достъпните части (фуги и
затворени малки пространства) имаше готовност да се използват видеоскопски системи
на Olympus и Bosch. За осигуряване на достъп до конструкциите се използваха главно
преносими телескопични стълби, а където имаше възможност, и специални
електрокарни повдигачи (фиг. 11).

Фиг. 10 и 11. Визуални огледи за налични повреди и дефекти
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Документирането на установените промени, пукнатини или други обстоятелства,
освен описателно и графично, се извършваше и чрез фотографиране (фиг. 11).
3.2.1.2. Заснемане и измерване на провисвания
Развитието (увеличаване или запазване) на вертикалните премествания
(провисвания) на греди и столици са установявани чрез измерване на светлите
височини от долните им повърхности в двата края, h1 и h2 и в средите им h3 до
установени базови хоризонтални равнини под тях. Измерванията са извършвани с
електронни (лазерни) далекомери на Hilti и Bosch, с номинална точност ±0,1mm.

Фиг. 12 и 13. Методика за измерване и определяне на провисванията на греди и столици

Въз основа на така измерените светли височини, провисванията в средите на
гредите са изчислявани по формулата:
f = (h1 + h2)/2 – h3

(3.1)

Определените по този начин провисвания са сравнявани с установените подобни
при първоначалните обследвания на същите тези елементи от преди 10-12 години.
3.2.1.3. Измерване на широчината на пукнатини
Визуалните огледи се съпровождаха задължително с измервания на широчината
на разтваряне, дължината, местоположението и ориентацията на евентуалните
проявени нови или допълнително развити съществуващи стари пукнатини –
посредством калибрирани мерни линии и лупи с деления с точност 0,1mm и 0,05mm
(фиг. 14 и 15).

Фиг. 14 и 15. Измерване на широчината на пукнатини
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3.2.2. Методи и техники за окачествяване на усилванията
3.2.2.1. Ултразвукови изпитвания
Те се проведоха чрез двустранно (фиг. 7а и фотос 8), а при невъзможен достъп от
двете страни на елемента, и с едностранно (фиг. 7б) прозвучаване с ултразвуков апарат
Ultrasonic pulse analyzer, съгласно утвърдени практики [5, 12] и в съответствие с БДС
EN 12504-4:2005. Методът се прилага за измерване на скоростта на разпространение на
ултразвукови импулси през стоманобетонни сечения и елементи, усилени с композитни
материали, предоставяща информация за пукнатини, кухини, неплътности и якост и
дава бързи оценки на динамичния модул на еластичността. Уредът е стандартизиран за
измерване на скоростта на ултразвуковите вълни съгласно БДС EN 12504-4 [2].

Фиг. 16. УЗ диагностика за вътрешни дефекти чрез: а) двустранно (напречно) и б) едностранно
(повърхностно) прозвучаване

Прилаганият метод има възможности за анализ на честотния спектър чрез
трансформации на Fourier (алгоритъм FFT) с цел за определяне на естествената честота
на ултразвуковия импулс, предаван през материала. Тази функция е подходяща за
изследване на разпространението на импулса и дава индикации за възможни кухини,
деламинации при многослойни елементи или подобни нехомогенности. Много често
само времето за преминаване не е достатъчно, за да се идентифицират малки повреди,
например микро пукнатини на бетона или малки каверни при контакта с композитни
материали, затова уредът измерва и затихването на предаваната енергия, като се
обработват по подходящ начин записаните форми на ултразвуковата вълна.
Усилените критични участъци и възли на греди и столици са прозвучавани в
сечения и нива отстоящи по на 100mm едно от друго, като акустическите бази при
двустранното прозвучаване се явяват дебелините на елементите в съответните места, а
при едностранното – отсечки кратни на 100mm. Местата на прозвучаване, или т.н.
акустически бази, са подбирани така, че за един и същ размер на акустическа база да са
налице поне по 3бр. бази в места без усилване и в места с усилване за всеки различен
брой усилващи слоеве.
Имайки предвид това, както и естественото по-голямо разсейване на дебелините
на лепилния състав (полаган на място), за установяване на плътността и качеството на
залепване на усилващия композит (платно и ламели от CFRP), се възприе да се
анализират и съпоставят само разликите в измерените времена на прозвучаване, както
следва:
Δti = ti – t0m
(3.2)
и
(3.3)
Δtm = ΣΔti/n
където Δti в µsec са разликите между времената за прозвучаване на мерните бази в
съответното усилено сечение ti спрямо средното време за прозвучаване на същата база
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в неусилено сечение t0m, т.е. това са времената на прозвучаване на самите усилващи
слоеве, а n е броят на прозвучените мерни бази с еднаква дължина и еднакъв брой на
усилващите слоеве.

Фиг. 17 и 18. Двустранно прозвучаване с УЗ анализатор и измерване на дебелини с УЗ дебеломер

За определяне на дебелината на външно залепените въглеродни елементи е
използван ултразвуков мулти-ехо дебеломер Dakota Ultrasonics ZX-6 DL, работещ с
двойни осезатели, със способност за измерване през боя и възможност за локализиране
на вътрешни дефекти в материалите. Уредът е в състояние да измерва дебелината на
различни материали с точност до ± 0,01mm. Този метод на ултразвуково изпитване
позволява едностранно използване на материалите.
3.2.2.2. Термографска диагностика [5, 10]
Инспектирането на стоманобетонни елементи чрез използване на термовизионна
камера е мощен безразрушителен метод за наблюдение и диагностика на тяхното
състояние. Разликата в температурния градиент дава информация за скрити дефекти и
каверни в пространството между външно залепения композитен материал и усилените
стоманобетонни елементи. Освен това в зоните на повишени напрежения (места с
дефекти) и на концентрация на напрежения при промяна на натоварването, се получава
макар и малко увеличаване на температурата. Това увеличение може да бъде
регистрирано и измерено с помощта на високочувствителна инфрачервена камера и
полученото изображение да бъде подложено на термографски анализ.
Тъй като временно изменение на натоварването на обследваните елементи от
покривни конструкции не може да се очаква и не е възможно лесно да се реализира, се
възприе да се използва един от познатите други два метода за топлинна дефектоскопия
– чрез едностранно нагряване (фиг. 19б и фиг. 20 и 21).

Фиг. 19 Схеми на термодефектоскопия: а) двустранна б) едностранна;
1-източник на топлина; 2-дефект; 3-обектив на термокамерата
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Фиг. 20 и 21. Общ вид на изследвания елемент при нагряване и термографска картина на
нагрятата зона

Диагностиката по този метод е провеждана с термографска камера Flir модел Е95
с параметри, както следва:
 Диапазон на измерване на температурата -20°C до +1500°C;
 Точност: ±2% от отчета при околна температура от 15°C до 35°C и температура
на изследвания обект над 0°C;
 Топлинна чувствителност (разделителна способност, Noise-Equivalent
Temperature Difference): <0.03°C
 Скорост на опресняване на изображението 30Hz
 Минимално фокусно разстояние: 0,15m
 Минимално фокусно разстояние с функция MSX (мултиспектрално динамично
изображение): 0,50m
3.2.2.3. Механична звукова диагностика
Чрез почукване с много леко чукче може да се определи наличие на незалепени
части или на празнини, като за допустимо е прието наличие на не повече от 5 % кухини
и никоя от тях да не е по-голяма от 40 мм в диаметър. При наличие на по-големи
кухини те може да се премахнат чрез инжектиране на полимер. Този метод е найупотребявания към настоящия момент [11].

4. Изводи и заключение
Въз основа на проведените инспекции могат да се направят следните заключения:
1. Установени са достоверно актуалното техническо състояние: налични дефекти
(пукнатини и провисвания), както и качеството на извършени преди 11-12 години
усилвания с тъкани и ламели от CFRP материали (дебелини и плътност на слоевете) на
ст.б. покривни столици и греди на значителен брой промишлени сгради, въз основа на
които взети адекватни мерки за възстановяването им и за гарантиране на сигурността и
дълготрайността на носещите им конструкции.
2. За повишаване на надеждността на резултатите са приложени комбинации от
различни методи и техники при спазване на следните препоръки, критично осмислени
[5, 7, 8, 9, 10] и потвърдени от практиката:
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 измерваните величини да характеризират различни свойства на вложените
материали или да зависят от различни техни показатели;
 да се контролират с различни методи едни и същи характеристики, когато
същите трябва да се определят с особено висока точност;
 да се използва диагностична техника, позволяваща да се определят
едновременно няколко параметъра, съответствуващи на различни свойства на
вложените материали.
3. Комбинирането на различни методи за БК значително повишава употребеното
време и стойността на инспекциите, което се нуждае от предварителна преценка
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