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Остарял европейски сграден фонд и инфраструктура
• По-голямата част от съществуващия сграден фонд в много европейски държави,
построен през 80-те, 70-те или по-рано. Проектирани при липса на модерни стандарти
за проектиране, включително основните изисквания за сеизмична безопасност и
енергийна ефективност.
• Преобладаващата част са с недостатъци, както по отношение на разходване на
енергията, така и по отношение на сеизмичната устойчивост. Това създава
необходимостта обществото (правителство, общественост и инженери) да предприеме
действия за поддържане на сградния фонд в експлоатационно, надеждно и устойчиво
състояние, за да осигури преди всичко безопасността на потребителите.
• Удовлетворяването на тези условия води до нови сгради, които са по-безопасни, поикономични за експлоатация, по-сигурни и по-устойчиви (задоволяват 3S подхода).

Настоящият сграден фонд в Европа се състои от конструкции, които са проектирани и изградени
в продължение на дълъг период от години, обхващащи преди няколко десетилетия. За
традиционните зидани сгради това може да бъде повече от 100 години.
• Проучване на BPIE (European Building Institute Europe) [BPIE, 2011] разкрива, че значително
количество, почти 80% от съществуващия сграден фонд в ЕС, е построено преди 1980 г. , а само
17% са построено след 1991 г. Надхвърляйки техния проектен живот и изградени през период,
в който сеизмичните знания и стандарти са били много ограничени и насоките за енергийни
характеристики не са съществували, те се превръщат в проблем на средата за обитаване.
• В допълнение към безопасността, през последното десетилетие беше подчертано

значението на енергийния фронт; увеличеното потребление на енергия води до
неблагоприятно въздействие върху околната среда. Поради това за строителния
сектор се въвежда терминът за енергийна ефективност, който е подчертан от целта на
Европа да намали до 2020 г. емисиите на парникови газове с 20% и да постигне 20%
икономия на енергия [EPBD преработена, 2010/31 / EU].

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДВАТА ФРОНТА
За да се подобрят сеизмичните характеристики и капацитета на съществуващи
сгради, които не са проектирани в съответствие със стандартите за земетресение
на Еврокод EC8, в момента се използват разнообразни техники, базирани на
типологията на сградата и нивото на необходимото укрепване. За конструкции,
сеизмичните техники за модернизация обикновено се разделят на локални и
глобални методи [JRC 2014a]
В момента от гледна точка на устойчивостта се набляга на разработването на интегрирана
методология за проектиране на нови сгради, която трябва да се предпочита пред отделни
действия, за да се осигури Устойчив Конструктивен Дизайн (SSD). Такива подходи като
методологията SSD ще гарантират, че новите сгради отговарят както на целите за
конструктивната безопасност, така и за енергийна ефективност.
Само през последните няколко години се признава, че трябва да се интегрират независимите
действия за преоборудване на съществуващите сгради, за да се подобри цялостната
ефективност.

За съжаление, настоящата практика предписва и насърчава модернизиращи решения, които
изолират дефицитите на всеки от двата елемента (или подобряване на енергийната
ефективност, или конструктивно сеизмично надграждане) поотделно.
Очакваме подход който, да подобри устойчивостта на съществуващия сграден фонд по
икономически осъществим начин, да намали оперативните разходи и да допринесе за
устойчивостта на обществото и околната среда и да предложат по-безопасни сгради за
хората.
Тъй като е добре известно на всички инженери, че ако старите сгради са облицовани и
изолирани, те могат да изглеждат нови, но основните им конструктивните проблеми
остават, скрити, невидими и неоценени и могат да станат животозастрашаващи, особено в
случай на голяма сеизмична или динамично събитие.
Ако това се случи, всички средства на ЕС, похарчени за енергийни подобрения и
обновяване, ще бъдат загубени. Икономическият риск обаче е излишен в сравнение с
потенциалното нараняване и загуба на живот.

Sustainable Structural Upgrade

Устойчиво структурно надграждане
Активите на европейските държави се нуждаят от
спешна поддръжка и преоборудване за да запазят
стойността си и да отговарят на днешните стандарти за
функционалност и безопасност.
Те трябва да бъдат модернизирани, ако Европа иска да
запази своите продуктивни и човешки стандарти на
живот.
Това представлява огромен обем на ремонт и
поддръжка, с който Европа трябва да се справи през
следващите години.
Това трябва да се случи по устойчив и иновативен
начин. Прилагането на усъвършенствани методологии
за управление на активи и рискове за допълнително
повишаване на ефективността на интервенциите.
11

Economic Aspect
Необходимостта от инвестиране за надграждане на
съществуващи сгради и инфраструктура е не само
хуманистично задължение, а основно зачитането
на стойността на живота.
Програмите за разрушаване и възстановяване са
икономически непосилни.
Освен това е от голямо икономическо значение.
Днес разполагаме с надеждни данни за
икономическите загуби, провокирани от големи
земетресения.
Но икономическият риск е несравним в
сравнение с потенциално нараняване и загуба
на живот.

Необходимостта от нов подход е спешна
Имаме нужда от обща европейска политика за оценка на
уязвимостта и мерки за преоборудване.
Трябва да се намери решение, за да може да се даде финансиране
за научна работа по структурна оценка, укрепване и
модернизация, както и работа за енергийна ефективност.
Вземащите решения трябва да разберат огромната отговорност,
поета при преценката, че само мерките за енергийна ефективност
ще бъдат финансирани от ЕС.

Новата тенденция е интелигентното финансиране
за интелигентни сгради.

But, a building can only be called smart when it is Safe,
Sound and Sustainable, (the 3S Approach).
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Sustainable Structural Design (SSD)
Устойчив Структурен Дизайн
Строителният сектор трябва да разработи нов начин за създаване на конструкции, целящи да
постигане на конкурентен пазар за устойчива сграда.
За да се постигне тази европейска цел, е необходима нова методология за проектиране,
фокусирана върху подход с много производителност и ориентиран към жизнения цикъл.
Методологията за Устойчив Структурен Дизайн (SSD) разглежда възможността за включване на
аспекти на околната среда от самото начало на проекта в конструктивния дизайн, така че
правилните решения по отношение на опциите за проектиране да могат да се вземат в найвлиятелните етапи на проектиране.
Подходът за устойчив структурен дизайн е в съответствие с правилата за проектиране и
разпоредбите за надеждност на европейските стандарти за конструктивно проектиране
(Еврокодовете), като по този начин дава възможност за хармонизация между конструктивно
безопасност и устойчивост в процеса на проектиране, като по този начин отговаря на основните
изисквания за строителните работи на Регламент за строителните продукти.

Basic Aspects of SSD
Оптимизация на проектирането: Проектирането на конструкции е направено в
съответствие със конструктивни изисквания, предписани от конструктивните
Еврокодове или други кодове. Освен това, оптимизацията на дизайна трябва да
вземе предвид оптимизацията на експлоатационните характеристики на
сградата през целия жизнен цикъл на сградата, като минимизира нуждата от
поддръжка и максимизира възстановяването на материалите в края на живота.
Намаляване на строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване:
Отпадъците, образувани по време на процесите на строителство и
разрушаване, трябва да бъдат намалени до минимум и остатъците, които са
неизбежни, трябва да бъдат рециклирани или използвани повторно..

Basic Aspects of SSD
Проектиране за гъвкавост и приспособимост: Сградите имат
дълъг живот и по този начин евентуалната промяна на
предназначението или изискванията трябва да се вземат
предвид в процеса на проектиране
Трайност на материалите и компонентите: Трайността на
материалите трябва да се вземе предвид, за да се сведе до
минимум нуждата от поддръжка и да се избегне
необходимостта от подмяна
Здравина: Способността на конструкцията да издържа на
непредвидени събития, без да бъде повредена до степен,
непропорционална на първоначалната причина

Some first measures
Някои първи мерки

ЕС трябва да насърчи новия подход, като направи
някои допълнения към законовите текстове, за да
позволи да се предостави финансиране за
конструктивно и / или сеизмично обновяване на
сградите, преди или поне заедно с безвъзмездните
средства, дадени за надграждане на енергийните
характеристики на сгради, съгласно Директива
2010/31 / EM, на Европейския парламент и на Съвета
от 19 май 2010 г.

Отправната точка за правно обвързващи правила
за констрективно обновяване в случай на големи
проекти за саниране трябва да бъде за всички
държавни / държавни сгради и сгради с голямо
значение (както е категоризирано в Еврокодовете).
Това трябва да се направи от всяка държава
незабавно.
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Seismic Performance

Classification

ECCE ще продължи работата си по този аспект и
ще допринесе за усилията за определяне на
общ метод за сеизмична класификация на
сградите. Това би могло да се комбинира с
електронната идентичност на конструкциите,
предоставена в много страни, и би могло да
бъде подобно на Класификацията на
енергийните характеристики на сградите и да
стане основа за класификация на сеизмичния
риск.
Трябва да се предостави финансова помощ,
подобна на тази, предоставена за повишаване на
енергийната ефективност, въз основа на
минимизиране на очакваните годишни загуби (EAL),
което е икономическата обосновка за тази стратегия
за превенция.

Сеизмични характеристики - Класификация

Новата тенденция е ...
интелигентно финансиране за интелигентни сгради.
Но сградата може да се нарече интелигентна
само след като е безопасна, здрава и устойчива.
И така ... отправната точка трябва да са всички държавни / правителствени
сгради и всички сгради с голямо значение, категоризирани като такива в
Еврокодовете.

QUESTIONNAIRE
ВЪПРОСНИК

Въпросникът допринесе значително за изготвянето на документа за позицията.
Също така резултатите, предоставени от всяка държава,
са ценен източник на данни за записите на ECCE.
Въпросникът беше разделен на три части:
Първа част - общата част със 7 въпроса,
Втора част - за държавния регламент / законодателство с 6 въпроса
Трета част - практическият опит и включва 5 въпроса.

Очаквана полза от документа

• Повишаване на осведомеността и търсенето на по-добри и конструктивно здрави
•
•
•
•

сгради сред заинтересованите страни, правителствата, собствениците,
операторите и всички граждани.
Подобряване на знанията и информацията относно оценката и проектирането за
конструктивно и / или сеизмична модернизация на съществуващи сгради.
Увеличете възможностите за финансиране от ЕС.
Предлага значителен принос към общността, тъй като необходимостта от защита
на домовете и изграждане на собственост е основна, която произхожда от
древността
Прилагайки идеята, изразена в документа за позицията, страните, които
притежават изоставени, влошени или лошо поддържани сгради, особено тези,
които са обект на сеизмична опасност, могат да ги оценят и ако е необходимо,
конструктивно да укрепят своите сгради, за да получат същия или по-добър
структурен капацитет, отколкото е било предвидено от строителните норми и
разрешено от строителните практики по време на първоначалното строителство.

Най-големите земетресения в Европа
през последните 20 години.

Izmit Earthquake (Turkey) - 17 August 1999
• На 17 август 1999 г. в 03: 01: 3 имаше

силно земетресение, M = 7.4 по скалата на
Рихтер, с епицентъра на югозапад от град
Измит в Северна Турция и на дълбочина 1517 км. Продължителността на сеизмичните
вибрации беше 37 сек

• Въздействието беше драматично,

загинаха 17 118 цивилни, 45 000 ранени,
600 000 бездомни и хиляди изчезнаха.

• Финансовото въздействие на

опустошителното земетресение възлиза
на около 50 милиарда. долара, без да се
вземат предвид всички дългосрочни
въздействия.

Earthquake in the city of Duzce, Turkey 12/11/1999
• На 12 ноември 1999 г. в 18:57:22

силно земетресение с магнитуд Mw =
7.2. Ускорението достигна PGA = 1g,
както беше записано от ускорителя в
град Duzce.

• Смъртта, причинена от

земетресението, достигна 1000 и над
5000 души бяха ранени, 55 000 бяха
принудени да напуснат домовете си.

• Икономическото въздействие има
надхвърли 1 милиард долара.

Earthquake in the city of Laquila (Italy) 6 април 2009
• На 6 април 2009 г. силно

земетресение 5,9 по скалата на Рихтер,
настъпила с епицентъра си на 7 км
извън град Л’Акуила на дълбочина 10
км.

• Земетресението е фатално и 319

души са убити, 1600 ранени и над 10
000 домове са повредени, 70 000 са
принудени да напуснат домовете си,
където 30 000 са останали без дом за
няколко месеца.

• Икономическото въздействие на

земетресението надхвърли 15
милиарда долара. Но културното
въздействие също беше голямо поради
щетите или срутването на няколко
сгради от средновековния период.

Earthquake of Parnitha (Athens) 7 септември 1999
• На 7 септември 1999 г. имаше

силно земетресение, M = 5,9 по
скалата на Рихтер с епицентъра, на
18 км северно от центъра на Атина.

• Хоризонталното ускорение

надвишава 0,5 g в централна Атина,
докато вертикалното ускорение
достига 1 g.

• Въздействието на

земетресението беше драматично,
145 души загубиха живота си, 2000
бяха ранени и 50 000 останаха без
дом.

• Финансовото въздействие

достигна 4 милиарда долара, като
110 сгради се срутиха напълно и
над 50 000 сгради бяха повредени

Earthquake of Central Italy 24 август 2016
• На 24 август 2016 г. имаше

силно земетресение, M = 6,2 по
скалата на Рихтер с епицентъра му,
югоизточно от Норча, фокусната
дълбочина на земетресението е 10
км.

• Въздействието на

земетресението беше драматично,
299 души загубиха живота си,
повече от 400 бяха ранени и 4,500
останаха без дом.

• Финансовото въздействие е
около 11 милиарда долара.

• Културното въздействие беше
драматично.

Earthquake of Albania 26 ноември 2019
• На 26 ноември 2019 г. имаше силно

земетресение, M = 6,4 по скалата на
Рихтер.

• Въздействието на земетресението

беше драматично, 51 души загубиха
живота си, повече от 900 бяха ранени
и 10 000 останаха без дом.

• Културното въздействие беше
драматично.

• Финансовото въздействие беше

огромно ... и все още не е известно.

SAFETY MUST COME FIRST
БЕЗОПАСНОСТТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПЪРВА
Поставихме нова обвивка върху стара и опасна конструкция
• Разумно е да се твърди, че в страни с висок сеизмичен риск е икономически
нееразумно да се инвестира в мерки за енергийна ефективност на опасни
сгради.
• Тъй като е добре известно, ако сградите са облицовани и изолирани, тогава
те могат да изглеждат нови, но основните им структурни проблеми остават,
скрити, невидими и неоценени и могат да станат животозастрашаващи,
особено в случай на голямо сеизмично събитие, което може да доведе до
колапс.

WE NEED A NEW APPROACH
ТРЯБВА НИ НОВ ПОДХОД
 Имаме нужда от нова обща европейска политика за оценка на уязвимостта и
по мерки за преоборудване.

 Трябва да се намери решение, така че да може да се даде финансиране за
работа по конструктивната оценка, укрепване и модернизация, както и за
работата за енергийна ефективност.

 Вземащите решения трябва да разберат огромната отговорност, поета при
преценката, че само мерките за енергийна ефективност ще бъдат
финансирани от ЕС.

 Новата тенденция е интелигентното финансиране за интелигентни сгради. Но
една сграда може да се нарече умна само когато е безопасна и сигурна.

The new trend nowdays is…
smart financing for smart buildings.
But a building can only be called smart...
once it fulfills the 3S approach
“Safe, Sound and Sustainable”.
So, as ECCE we did declare the year 2020
as…
The Year of the 3S Approach
ECCE Moto for 2020
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