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Глава 1 

ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. СЪЩНОСТ И АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

През последните две десетилетия бяха положени сериозни усилия и беше 

постигнато задоволително ниво на хармонизиране в световен мащаб на изискванията 

за надеждност и сеизмична устойчивост на строителните конструкции. Едновременно 

с това обаче се отчита ръст на разрушенията на сгради, предизвикани от 

разпространението на случайна авария на носещ елемент или на локални връзки върху 

част или върху цялата конструкцията. Причина за началните повреди обикновено са 

екстремни събития, дефинирани като особени (случайни) въздействия, които могат да 

са с различен произход: природни бедствия, неволни човешки грешки, както и 

преднамерени действия (тероризъм). 

Съвременните композиционни решения на скелетните строителни конструкции 

са повлияни от амбициозните архитектурни решения и от естествения натиск за 

оптимизиране и икономично и бързо изграждане при използването на ефективни и 

леки материали. Опитът, задълбочените познания и модерните приложни теории за 

поведението на конструкциите, заложени в съвременните методи за проектиране, са в 

състояние да отговорят на тези условия и да осигурят необходимата им надеждност 

при краткотрайни, дълготрайни и сеизмични  изчислителни ситуации. Скелетните 

конструкции обаче са най-чувствителни към особените въздействия, като загубата 

дори на един вертикален носещ елемент може да доведе до процес на верижно 

разрушаване на съседните елементи (прогресивен колапс) с катастрофални 

последствия за сградата, непропорционални на първопричината (фиг.1.2). 

 

Фиг. 1.2.Отказ на колона и прогресивен колапс тип „палачинка“ 

Освен че са разнообразни по произход, извънредните събития са и с трудно 

предвидима вероятност и интензивност. Затова, за разлика от сеизмичните 

въздействия, осигуряването на конструкциите срещу такова действие е невъзможно 

чрез познатите конвенционални методи за проектиране. Тъй като при настъпване на 

извънредни изчислителни ситуации рискът от повреди не може да се избегне, 

съвременните стандарти предлагат концепции за контрол и редукция на прогресивния 

колапс до приемливи нива, като се въвежда изискване за физическа устойчивост на 

конструкциите, дефинирана в стандарта [N3] като здравина (robustness): способността 

на една конструкция да не бъде повредена до степен, непропорционална на 

първопричината.  

Безгредовите стоманобетонни конструкции са най-предпочитани за жилищни и 

офис сгради, тъй като предполагат минимални конфликти с архитектурата, а 

изграждането им е бързо и сравнително просто. Критично при тях е „крехкото“ 

явление продънване в областта на възела плоча-колона, което е проучено детайлно при 

монотонно статично натоварване и с достатъчна сигурност е обхванато от 

съвременните норми и стандарти. Опитът с аварии на тези възли при сеизмични 

въздействия, особено при нерегулярни конструкции със значима ротация, е причина в 

последно време и у нас да се конструират греди при периферните колони, особено 

когато плочите са без конзолни части. Така или иначе тези конструкции са най-

чувствителни на случайни събития и процесът на хоризонтален и вертикален 

прогресивен колапс при тях се овладява най-трудно (вж. т.2.2.4.1).  
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В тази връзка като актуално може да се оцени проучването на по-горе описаните 

модифицирани по краищата си безгредови стоманобетонни конструкции, поставени в 

извънредна изчислителна ситуация със сценарий динамичен отказ на крайна колона, 

предизвикан (например) от външно взривно въздействие. 

1.2. ЦЕЛ, МЕТОД И ЗАДАЧИ 

(1) Основната цел на дисертационния труд е 

да се изследват алтернативните пътища за предаване на натоварванията към 

периферните греди, към плочите и към областите им на продънване чрез 3D 

немащабирани изчислителни модели на фрагмент от безгредова стоманобетонна 

конструкция на висока сграда след динамичен отказ на крайна колона на първи етаж. 

(2) Методът на аналитично изследване, приложен в работата, е продиктуван от 

изключително сложната природа на явлението прогресивен колапс. Това налага 

провеждането на съвременно експлицитно динамично проучване на предвидените 

задачи – използвано е моделиране с крайни елементи с програмния продукт ANSYS 

Autodyn. 

(3) Освен задължителния обзор на проблема, за постигане на целта са решени 

две групи задачи: 

Предварителни, чрез които са калибрирани особеностите на моделиране в 

средата на ANSYS Autodyn: параметри на крайните елементи и гранични условия, 

взаимодействието между бетона и армировката. въвеждане на динамични въздействия 

и принудени динамични деформации, алтернативно поведение до разрушение на 

елементи с опростени схеми. 

Основни задачи, които са гръбнакът на дисертационния труд: проучване и 

конкретизиране на параметрите на представителен фрагмент от безгредова 

конструкцията на сграда, конституиране на едноетажни и триетажни немащабирани 

изчислителни модели и на въздействията върху тях, детайлно изследване на 

поведението на елементите и възлите до разрушаване на моделите, анализи и 

сравнения за потвърждаване на резултатите.   

1.3. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ 

В глава 2 е направен преглед и анализ на представителни национални нормативи, 

свързани с изискванията на конструкциите при извънредните изчислителни ситуации, 

на  актуални научни достижения, на теоретични и експериментални изследвания и на 

примери от световната практика с проявен прогресивен колапс. Обобщени са изводи, 

които доказват актуалността на проблема в дисертационния труд. 

Глава 3 е посветена на метода на изследване и на фундаменталните предпоставки 

за характеристиките на материалите при динамични въздействия. 

В глава 4 са проведени предварителни изследвания върху поведението на 

мащабиран модел до разрушаване на модифицирана непрекъсната стоманобетонна 

греда при динамичен отказ на вътрешната опора. Отказът е симулиран и като силово 

въздействие и като принудено преместване.  

Глава 5 съдържа систематизираните резултати, анализи и сравнения от 

изследванията на всички немащабирани едноетажни и триетажни модели (общо 7 

броя) на фрагмента от разглежданата конструкция, проведени при различна етажност 

и с вариране на параметрите на динамичния отказ на единична колона. 

В глава 6 са представени анализите и съществените окончателни заключения от 

изследванията за прогресивен колапс на актуалната стоманобетонна конструкция при 

случаен отказ на крайна колона от първия етаж на сградата. Представени са 

препоръките за продължаване на проучванията. Тук са обобщени и претенциите на 

автора за съдържащите се в дисертационния труд научно-приложни приноси. 
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Глава 2 

ОБЗОР НА ПРОБЛЕМА 

2.1. ИЗИСКВАНИЯ, ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И СТРАТЕГИИ 

Първите научни изследвания върху прогресиращото разрушаване на строителни 

конструкции на сгради, породено от незначителна инициираща повреда, започват след 

верижен срив на част от жилищната сграда Ronan Point в Лондон през 1968г.  Някои 

от стратегиите за защита, разработени във Великобритания по онова време, са 

актуални и днес, но нормираните изисквания са резултат от задълбочените проучвания 

в годините след катастрофалните разрушения на административната сграда Murrah 

Building (Оклахома Сити, 1995) и на Кулите на Световния търговски център (Ню Йорк, 

2001г.) – и двете след терористични атаки.     

2.1.1. Европейските стандарти и препоръки [N1, N3 ,N8, N18, N20] 

2.1.1.1. Основни изисквания и дефиниции 

Принципите и изискванията за проектиране на сигурни и устойчиви строителни 

конструкции на територията на Европейския съюз са зададени в стандарта [N1].   

(1) Първото изискване към конструкциите е те да бъдат проектирани с 

необходимата сигурност, като изпълняват изискванията на трите нейни компонента:  

носимоспособност, експлоатационна годност и дълготрайност. 

(2) Второто изискване е за случаите на пожар, когато за определен период от 

време носимоспособността на конструкцията трябва да бъде достатъчна. 

(3) Третото основно изискване към конструкциите е да не получават повреди 

при взрив, удар и последици от човешки грешки до степен, която е непропорционално 

голяма спрямо първопричината. 

(4) Горното изискване всъщност е за запазване на физическата цялост на 

конструкциите и е свързано със случайните въздействия. Този тип устойчивост 

(robustness) е дефиниран в стандарта [N3] като 

здравина: способността на една конструкция да устоява на събития като 

пожар, експлозия, удар или последици от човешка грешка, без да бъде повредена до 

степен, която е непропорционална на първопричината. 

 (5) С количествената оценка на повредите (разрушенията), в [N3] всъщност 

косвено е въведено популярното вече понятие непропорционален колапс 

(disproportionate collapse), което не е свързано с начина на реагиране и с процеса на 

разрушаване на конструкцията (фиг.2.1). 

 

Фиг. 2.1. Илюстрация на понятието непропорционален колапс [N20] 

2.1.1.2. Особени (случайни) въздействия 

(1) Обикновено те са с много малка вероятност на поява (от 0 до 2% за година), 

с малка продължителност (от няколко секунди до няколко дни), но със значителна 

големина. 
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(2) Случайните въздействия А (от accidental) са с различен произход, но могат да 

се обобщят в две големи групи: 

 известни (с идентифицирана големина): напр. вътрешни експлозии или удари 

от превозни средства, за които в стандарта [N3] се предлагат предполагаеми 

стойности; 

 неизвестни (с неустановени характеристики): породени от природни бедствия 

(наводнения, покачване на подземни води, пропадане, пожари, урагани), последици от 

неволни човешки грешки (проектиране, изпълнение, експлоатация, претоварване, 

повреди на оборудване), както и преднамерени действия (напр. експлозии при военни 

действия и тероризъм). 

(3) Стандартът [N3] разглежда основно известните въздействия от вътрешни 

експлозии и удари от превозни средства, а при пожарните въздействия се предвижда 

проектиране за огнеустойчивост в конструктивните еврокодове за съответните 

материали. 

(4) Стандартизирана информация за по-специфичните особени въздействия, 

причинени от външни експлозии, военни действия или тероризъм, изцяло липсва. Не 

се разглеждат и въпросите за остатъчната устойчивост на сгради и други строителни 

съоръжения, получили повреди от сеизмични и особени въздействия. 

2.1.1.3. Извънредни изчислителни ситуации и стратегии при известни 

въздействия  

(1) Освен традиционното проектиране за надеждност, при извънредни ситуации 

може да се допусне местно разрушаване (например на отделен елемент), причинено 

от известно особено въздействие, ако се гарантира, че то няма да застраши 

устойчивостта на цялата конструкция. 

(2) За да се намали риска от особени въздействия се използва една или 

комбинация от следните стратегии (фиг.2.3): 

1. Предотвратяване на тяхната поява или намаляване на големината им (напр. 

чрез клапанни елементи при вътрешни инсталации) или защита на конструкцията от 

дадено особено въздействие (напр. от удари, посредством ограничителни боларди, 

предпазни огради и стени).   

 

Фиг. 2.3. Стратегии при известни въздействия [N3] 

2. Гарантиране, че конструкцията ще притежава достатъчна здравина 

посредством използването на един или повече от подходите в т.2.1.1.4. 

3. Изчисляване на конструкцията при извънредна изчислителна ситуация за 

комбинация на натоварванията с особено въздействие 𝑨𝒅: 

 ∑ 𝑮𝒌 ⨁ 𝑨𝒅 ⨁ (𝝍𝟏или 𝝍𝟐) ∑ 𝑸𝒌.                                 (2.1) 
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2.1.1.4. Стратегии за ограничаване на размера на местното разрушаване 

при неизвестни причини  

(1) При неизвестни особени въздействия обикновено се изследват сценарии с 

възможни единични извънредни събития, които най-често представляват местно 

разрушаване на отделен елемент от конструкцията. Този подход е универсален, тъй 

като не е обвързан с причината, произхода и характеристиките на особените 

въздействия. Трябва обаче да се има предвид, че обикновено всяко местно 

разрушаване всъщност е динамичен отказ на натоварен елемент. 

(2) Стратегиите в [N3], които се основават на неизвестни особени въздействия, 

са насочени към ограничаване на разширяването (разпространяването) на местното 

разрушаване. Препоръчват се следните основни подходи (фиг.2.4): 

1. Прилагане на стандартизирани правила за изчисляване и конструиране, които  

осигуряват приемлива здравина: например пространствени връзки за цялостност 

(интегритет) на конструкцията или минимално ниво на дуктилност на елементи от нея. 

2. Проектиране на ключови елементи, от които зависи устойчивостта на 

конструкцията, за ефекти, определени по модел на идеализирано особено въздействие 

𝑨𝒅. В този случай се използва комбинацията на натоварванията (2.1). 

3. Проектиране на конструкцията с преосигуряване, което да подпомогне 

пренасянето на въздействията до вертикалните елементи по алтернативни пътища. 

Терминът „преосигуряване“, въведен в [N3] е подвеждащ. Тук става дума за 

осигуряване на алтернативни феномени, които нямат общо със стандартните явления 

за гарантиране на носимоспособност и още по-малко с понятието „преоразмеряване“. 

Изследванията в този случай е за комбинация от постоянните и временните 

въздействия с извънредно събитие: 

                                     ∑ 𝑮𝒌 ⨁ [събитие] ⨁ (𝝍𝟏или 𝝍𝟐) ∑ 𝑸𝒌.        (2.2) 

 

Фиг. 2.4. Стратегии при неизвестни особени въздействия [N3] 

(3) „Разширяването на местното разрушаване“ (цитат от т.3.1 на [N3]) всъщност 

е тълкуване на наложилия се вече в съвременните документи [18,20] и в научната 

литература термин прогресивен колапс. Той е насочен към процеса на 

разпространяване на повредите и поведението на конструкцията при извънредна 

ситуация, за разлика от непропорционалния колапс, който се използва за количествена 

оценка на щетите спрямо определен критерий. 

2.1.1.5.  Класове по степен на отговорност за сгради и стратегии 

(1) Стратегиите при извънредните ситуации се основават на  класове по степен 

на отговорност СС (Consequences Сlasses) на сградите, въведени в [N1]: 

 CC1 - Незначителни последици от разрушаването: специално разглеждане на 

особените въздействия не е необходимо, ако препоръчаните в EN 1990 до EN 1999 

правила за здравина и устойчивост са спазени; 
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 CC2 - Средно големи последици от разрушаването: в зависимост от 

специфичните условия за конкретната конструкция може да се проведе опростен 

анализ чрез еквивалентен статичен модел на въздействието или да се използват 

предписаните правила за изчисляване и конструиране;  

 CC3 - Много големи последици от разрушаването: трябва да се извършва 

проверка за конкретния случай, която да определи нивото на надеждността и 

необходимия обем на конструктивния анализ. Това може да наложи използването на 

прецизни методи, като динамичен анализ, нелинейни модели вкл. и взаимодействието 

между натоварването и конструкцията. 

(2) Класификацията на сградите по степен на отговорност в [N3] е свързана с 

размерите на последствията от възникване на прогресивен колапс – човешките и 

материалните загуби, значението за инфраструктурата, националната сигурност. 

2.1.1.6. Хоризонтални връзки при рамкови конструкции 

(1) Хоризонталните връзки трябва да се поставят по периметъра на всяка подова 

конструкция и на нивото на покрива, както и във вътрешността в две взаимно 

перпендикулярни направления, за да свързват надеждно колоните и стените на 

конструкцията на сградата. Връзките трябва да са непрекъснати (фиг.2.5).  

(2) Тези връзки могат да бъдат от валцувани стоманени елементи, армировка в 

стоманобетонни плочи и греди, от стоманени пръти или мрежи. Елементите, 

проектирани за регулярната носимоспособност, могат да се използват за връзки. 

(3) Всяка непрекъсната връзка, включително нейните крайни участъци, трябва 

да е в състояние да понесе натоварване на опън с изчислителна стойност 𝑇𝐼  при 

извънредна ситуация за вътрешни връзки и 𝑇𝐷 - за връзки по периметъра, които са 

равни на следните стойности: 

 за вътрешни връзки: 

 𝑇𝐼 = 0,8(𝑔𝑘 + 𝜓𝑞𝑘)𝑠𝐿 ≥  75𝑘𝑁; (2.3)  

 за периферни връзки: 
                      𝑇𝐷 = 0,4(𝑔𝑘 + 𝜓𝑞𝑘)𝑠𝐿 ≥  75𝑘𝑁. 

(2.4) 
 

където s е разстоянието между връзките; 

L – дължина на връзката; 

𝜓 – коефициент за комбиниране на временните въздействия при извънредна 

изчислителна ситуация (от ф-ла 2.1). 

 

Фиг. 2.5. Дефиниране на хоризонталните връзки[N3] 

2.1.1.7. Вертикални връзки 

(1) Всяка колона или стена трябва да бъде непрекъсната от фундамента до 

нивото на покрива. 

(2) За сгради с рамки колоните и стените, които понасят вертикални 

въздействия, трябва да са в състояние да поемат особена сила на опън, чиято 
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изчислителна стойност е равна на най-голямата изчислителна стойност на реакцията 

от постоянните и променливите вертикални натоварвания върху колоната на който и 

да е етаж.  

2.1.1.8. Ключов елемент 

(1) Той трябва да е в състояние да понесе особено въздействие с изчислителна 

стойност 𝐴𝑑, което може да се приложи в хоризонтално и вертикално направление (в 

едно направление за даден момент) към елемента и всякакви свързани с него 

компоненти, като се отчита якостта на тези компоненти и техните съединения.  

(2) В уравнение (2.1) може да се използва разпределен или концентриран товар. 

Препоръчителната разпределена стойност за 𝐴𝑑 е 34 kN/m2. 

2.1.1.9. Допустимо местно разрушаване за сгради  

Границата на допустимото местно разрушаване може да бъде различна за всеки 

вид сгради. Препоръчителната стойност в [N3] при отказ на крайна колона е 15 % от 

подовата конструкция или 100 m2, което от тях е по-малко, във всеки от двата съседни 

етажа (фиг.2.6). 

 

Фиг. 2.6. Препоръчителни размери на допустимата повреда[N3] 

2.1.2. Други стандарти и препоръки 

Тук са разгледани характерни изисквания за проектиране на сгради при 

извънредни изчислителни ситуации, които се съдържат в актуални документи извън 

европейските. Сравненията са предстаневи в заключенията към тази глава – т.2.5.    

2.1.3. Външни взривни въздействия – въведение 

През последните десетилетия се наложи да се обърне внимание на поведението 

на конструкциите при взривни въздействия. Използването на експлозиви при редица 

терористични атаки по целия свят е нарастващ проблем в съвременното ни общество. 

Обикновено жертвите са свързани не само с детонацията, а и с последващите 

конструктивни разрушения.  

БДС EN 1991-1-7 [N3] разглежда случайните въздействия, като се фокусира 

основно върху ударните натоварвания и бегло върху вътрешните експлозии. 

Информация за външните взривни въздействия, които засягат конструкциите, липсва. 

В тази част от дисертационния труд са представени изходни постановки, от 

които се добива представа за разпространението и за взаимодействието на това 

особено въздействие с конструкциите [22, 30].    

2.2. ПРОГРЕСИВЕН КОЛАПС – КЛАСИФИКАЦИЯ И ПРИМЕРИ 

2.2.1. Форми на разрушение 

Прогресивният колапс е процес на разпространение на отказ на елементи от 

конструкцията. Причините за развитие на този процес могат да се систематизират в 

три групи [29]: 
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1. Удари между елементи, при които натрупана потенциална енергия се 

трансформира в кинетична. 

2. Преразпределения на сили от отпадащи елементи върху останалите. 

3. Загуба на устойчивост на главни елементи от конструкцията. 

Въз основа на тези групи се проявяват няколко ясно разграничими типа колапс.  

 2.2.1.1. Прогресивен колапс тип „палачинка“ 

(1) Когато капацитетът на вертикален носещ елемент се надвиши, това може да 

доведе до разрушение на цял участък от конструкцията, както е показано на фиг.1.2.  

(2) Горната част от повредената конструкция започва да пада и да натрупва 

кинетична енергия. Силата на удара обикновено надхвърля изчислителната 

носимоспособност на останалата конструкция. Ако подовата конструкция не е в 

състояние да устои на удара, колапсът продължава да се разпространява (фиг.2.24). 

 

Фиг. 2.24. Прогресивен колапс тип „палачинка“ (Islamabad, 2005) [източник - 

Internet] 

2.2.1.2. Прогресивен колапс тип „домино“ 

При този тип прогресивен колапс е характерно първоначалното преобръщане на 

един елемент. Ако елементите, засегнати от преобърнатия  също загубят равновесие, 

колапсът се разпространява в хоризонтално направление. 

2.2.1.3. Прогресивен колапс тип „цип“ 

Загубата на един вертикален конструктивен елемент (фиг.2.26а) преразпределя 

натоварването върху останалите елементи, разположени напречно на посоката на 

разрушението (фиг.2.26б). Ако носимоспособността на останалите вертикални 

елементи се надвиши (тъй като натоварването има динамичен характер), се индуцира 

прогресивен колапс (фиг.2.26в).  

 

Фиг. 2.26. Етапи на прогресивен колапс тип „цип“: а) начално разрушение в 

колоната; б) преразпределение на натоварването в по-близките колони; 
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в)разпространение на прогресивния колапс  

2.2.1.4 Прогресивен колапс от загуба на равновесие/устойчивост 

Ако възникне първоначална повреда в критичен елемент, който стабилизира 

цялата конструкция, може да възникне прогресивен колапс. 

2.2.1.5 Комбиниран вид прогресивен колапс 

Разгледаните форми са относително лесно разграничими и описани, но в много 

случаи разрушението е комбинация от някои от основните типове прогресивен колапс. 

2.2.2. Примери за сгради с непропорционален колапс 

Представени са пет типични случая, резултат от тероризъм и човешки грешки. 

2.2.3. Примери за локални повреди – пропорционален колапс 

Разгледани са четири характерни примера на адекватно поведение на 

конструкциите с локалозиране на повредите. 

2.2.4. Примери за колапс на безгредови конструкции 

Освен познати разрушения от световната практика, представени са и някои 

неудачи у нас. На фиг.2.50 колапсът тип „палачинка“ се случва през зимата на 2006г. 

в краен квартал на София след изпълнение на втората безгредова плоча и колоните над 

нея. Вероятната причина е проблем с бетона или нейното ранно декофриране. 

 

Фиг. 2.50. Поглед след колапса (вляво) и детайл на разрушения възел плоча-колона 

2.3. АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДАВАНЕ НА ТОВАРИ 

(1) Чрез стратегията алтернативно предаване на натоварванията се доказва 

здравината на конструкциите. Методът е аналитична оценка на конструкцията в 

условията на загуба на конструктивен елемент и определяне на възможността ѝ да 

преразпределя натоварванията по алтернативен начин.  

(2) Вертикалният товар, който премахната колона поема, трябва да се 

преразпредели в плочата, гредите и останалите колони. Ако носимоспособността на 

тези елементи или връзките е недостатъчна да понесе допълнителното натоварване, то 

колапсът ще се разпространи, а щетите ще са непропорционални на първопричината.  

(3) Такива изследвания се прилагат в два основни случая: когато се проверява 

поведение на една конструкцията при отказ на елемент или когато липсва достатъчна 

носимоспособност на опънни вертикални връзки, които не изпълняват функцията си. 

2.3.1. Видове алтернативни пътища [N15] 

При премахване на вертикален елемент, гравитачното натоварване се 

преразпределя чрез хоризонталните елементи на конструкцията. Пет са основните 

механизма за алтернативно предаване на натоварванията: 
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(1) Огъване на гредите. Това е възможно при преоразмерени греди, на което 

рядко може да се разчита в практиката (фиг.2.53). 

 

Фиг. 2.53. Огъване на преоразмерени греди [N15] 

(2) Виренделово действие на колоните и гредите (фиг.2.54), което зависи от 

коравината и капацитета на огъване на възлите между тях. 

 

Фиг. 2.54.  Пример за виренделово действие [N15] 

(3) Поведение на гредите като разтежима нишка (фиг.2.55) при големи 

премествания и завъртания, ако се осигури поемането на опъна във възлите им.   

 

Фиг. 2.55. Греда като разтежима нишка [N15] 

(4) Мембранно действие в плочите (фиг.2.56), също при големи вертикални 

премествания след отстраняване на колона. 
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Фиг. 2.56. Мембранното действие в безгредова плоча при премахване на колона 

[N15] 

(5) Натисково мембранно (сводово) действие в плочи и високи греди. 

2.3.2. Теоретични изследвания на алтернативните пътища[N15] 

2.3.2.1. Материална нелинейност 

(1) При традиционното проектиране на конструкциите е обичайно да се 

използват линейно-еластични модели на материалите. Тази предпоставка е валидна 

при малки нива на пластичност, но тя става недействителна при алтернативно 

предаване на натоварванията в условията на много големи деформации. 

(2) Ако се очаква пластичността да бъде значителна, би могло да се използва 

билинейна работна диаграма на материала с хоризонтален горен клон (идеално еласто-

пластичен материал). Това приемане позволява ефектите да бъдат моделирани с 

достатъчна точност при оценка на преразпределението на товарите през 

алтернативните пътища 

(3) При много обстоятелства отчитането на уякчаването в материала е значимо 

и необходимо. Това приемане позволява установяване на реалистична форма на 

алтернативните пътища. 

2.3.2.2. Динамичен отговор на конструкцията 

(1) При внезапно премахване на вертикален носещ елемент от конструкцията се 

причинява бързо преразпределение на натоварването през алтернативни пътища. Тъй 

като тази промяна става незабавно, инерционните сили усилват ефекта от промяната в 

конструкцията. Премахването на елемент и оценяването на ефектите в статичен модел 

е неконсервативно, защото се подценява динамичното поведение. 

(2) Ако анализът е статичен, трябва да се използва динамичен коефициент на 

натоварване (ДКН), за да се преобразува статичният товар в динамичен.  

(3) Ако поведението на конструкцията е доминирано от деформации, то частта 

над премахната колона може да се представи като единична точкова маса с една 

модална честота. Ако се приеме, че системата работи линейно-еластично до момента 

на загуба на носещ елемент това съответства на ДКН = 2,00. Скоростта, с която се 

премахва колоната влияе върху динамичния коефициент, намалявайки го в границите 

2,00 ÷ 1,00, като стойност 1,00 отговаря на квази-статична загуба на елемента. 

Определянето на ДКН е комплексна задача, която все още търси своето решение. 

2.3.2.2. Капацитет за дисипиране на енергията 

(1) Методът алтернативно предаване на натоварванията изисква да се оцени 

капацитетът на конструкцията да дисипира енергията от колапса. Тя се разсейва чрез 

пластични деформации, които се развиват чрез ротация в местата на връзките. 
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Уравнението на базовия енергиен баланс е ключът към успешното осигуряване на 

сградата срещу прогресивен колапс 

(2) В [14,16] са представени критерии за оценка на поведението на 

конструкциите при алтернативно предаване на натоварванията на базата на 

изисквания за максимални стойности на ротация и дуктилност във връзките.  

2.3.2.3. Процедури за анализ 

 Алтернативните пътища за предаване на натоварванията могат да се изследват 

чрез няколко групи процедури: 

 линеен или нелинеен статичен анализ, базиран на динамичен коефициент на 

натоварване (ДКН); 

 нелинеен статичен pushover анализ и опростен динамичен анализ, базиран на 

баланса на енергиите; 

 нелинеен динамичен анализ. 

2.3.2.4. Линеен или нелинеен статичен анализ с ДКН 

(1) Традиционните аналитични процедури са базирани на приемането, че 

динамичното поведение на конструкцията се отчита чрез увеличаване на 

натоварванията с ДКН=2,00. Този коефициент е приемлив само при линейно-

еластично поведение на конструкцията преди премахването на елемента, а при еласто-

пластично поведение стойностите са 1,3 ÷ 1,5.  

2.3.2.5.  Нелинеен статичен анализ  

(1) Процедурата включва материалната и геометричната нелинейност и има 

следните предимства: сравнително лесно се валидират резултатите, отчита се 

пластичността на материалите, отчита се закоравяването на армировката, отчитат се 

ефектите от II ред, позволява да се проследи развитието на мембранно действие в 

плочите и работата на гредите като разтежима нишка. 

(2) Недостатъци: увеличава се времето за изчисляване, не е възможно да се 

отчете демпфериране на конструкцията. 

2.3.2.6. Нелинеен статичен pushover анализ и опростен динамичен анализ, 

базиран на баланса на енергиите 

(1) Процедурите, базирани на баланса на енергиите, са познати и като критерии 

на нулевата кинетична енергия, защото позволяват да се определи деформираното 

състояние на конструкцията при динамично натоварване в момента, в който 

кинетичната енергия изчезва, получавайки се равновесие между външната работа, 

извършена при прилагане на внезапния гравитачен товар и вътрешната енергия в 

системата при еластични и пластични деформации. Тази процедура е позната като 

pushover анализ. 

(2) Нелинейно статично поведение на увредената конструкция се получава от 

анализа на конструкцията, след като елементът е премахнат. Обикновено в началото 

поведението на конструкцията е линейно, последвано от значителна нелинейност и 

закоравяването на конструкцията, след като гредите започнат да работят като 

разтежима нишка, а плочите като  мембрани (фиг.2.65а). 

2.3.2.7.  Нелинеен динамичен анализ 

(1) Това е най-сложната и достоверна процедура за изследване на 

алтернативните пътища за предаване на натоварванията. При нелинейният Time 

History анализ може да се направят различни приемания за скоростта на премахване 

на вертикалния носещ елемент и да се изследват различни случаи. 

(2) Предимствата на такова изследване са безспорни: отчита се пластичността 

на материалите, отчита се уякчаването на армировката, отчитат се ефектите от втори 



16 
 

ред, позволява да се проследи развитието на мембранно действие в плочите и работата 

на гредите като разтежима нишка, отчита ефектите от инерционните сили, отчита 

евентуално демпфериране на конструкцията, моделира се уякчаването на материала, 

предизвикано от динамичното въздействие, позволява да се изследва пълният 

капацитет на конструкцията. 

(3) Недостатъците са извън метода: изключително сложен анализ, който 

изисква голям опит и познания от страна на инженера, изисква обширна проверка на  

резултатите и валидация на констатациите, както и значителен компютърен ресурс. 

2.3.3. Мембранно действие на стоманобетонните плочи 

(1) Стоманобетонните плочи са добре известни и широко използвани 

конструктивни елементи. Въпреки това особеностите при пластичното им поведение 

са малко познати и рядко се взимат под внимание при осигуряването им. 

(2) Проектните критерии в крайно гранично състояние са базирани на 

изчислителните стойности на носимоспособността. Експлоатационната годност като 

провисвания и широчина на пукнатините също трябва да се осигури. Проектирането 

на стоманобетонни плочи обикновено се основава на малки деформации.   

(2) При извънредни ситуации (експлозии, удари) се допускат по-големи 

повреди, но без колапс на конструкциите. В този случай взаимодействието между 

различните конструктивни елементи става изключително важно, за да могат да се 

осигурят алтернативни пътища за предаване на натоварванията. При плочите такъв 

преход може да е въвеждането на мембранно действие на армировката при големи 

премествания, което може да увеличи носимоспособнстта на елемента неколкократно. 

2.3.3.1. Видове мембранно действие 

(1) Този феномен в стоманобетонните плочи може да бъде категоризиран в три 

основни групи: натисково мембранно действие, опънно мембранно действие и опънно 

мембранно действие в комбинация с развитието на „натисков пръстен“. 

(2) Най-значимите тестове и изследвания в тази област са свързани с 

натисковото мембранно действие в хоризонтално ограничени плочи и поведението им 

при малки вертикални премествания, което от своя страна подобрява значително 

носимоспособността на плочите. 

2.3.3.2. Мембранно действие в хоризонтално ограничени плочи 

(1) При огъването на плочи първоначално нулевата линия се намира около 

средата на сечението, но бетонът има относително ниска носимоспособност на опън и 

бързо се образуват пукнатини в опънната зона, дори при много малки провисвания. В 

резултат на това нулевата линия се приближава до натиснатия ръб, а ъглите на плочата 

се опитват да се деформират навън. В случай, че е осигурено достатъчно странично 

подпиране за поемане на това допълнително движение, се установяват натискови сили 

в равнината на плочата. Височината на натисковата зона в средата на полето е 

значително по-малка от тази в краищата му. По този начин се образува натискова 

мембрана, която увеличама значително носимоспособността на плочата (фиг.2.65б). 

(2) Работата на плочата при много големи премествания се нарича опънно 

мембранно действие (фиг.2.65в). То се проявява във фазата, когато бетонът в опънната 

зона е напукан, а този в натисковата се е смачкал и е останала само армировката, която 

да работи като опънна. Ако армировката е надеждно закотвена, то финалното 

разрушение ще зависи от якостта ѝ на опън. 



17 
 

 
Фиг. 2.65. Взаимодействие и видове мембранни действия [23] 

(3) Опънното мембранно действие представлява малък интерес при обичайното 

проектиране на сградите. Но то може да бъде важен фактор при осигуряването на 

конструкциите срещу прогресивен колапс след локални разрушения, причинени от 

фактори, неприемливи при нормалното изчисление, като премахване на една или 

повече вертикални опори или греди.  

2.3.4. Греди – поведение като разтежими нишки 

(1) Подобно на плочите, гредите заработват като разтежими нишки при  големи 

деформации в зависимост от капацитета на завъртане, детайлирането на  армировката 

и страничното ограничение на околните елементи. 

(2) Ако се разгледа праволинейна самостоятелна армировка, вложена в 

стоманобетонна греда или еднопосочна плоча, провесът ѝ се дължи единствено на 

удължението ѝ. За армировка с клас по дуктилност В може да се приеме минимална 

гранична стойност на деформациите 𝜀𝑢𝑘 = 0,05. При това граничната деформирана 

форма (по-удобната за изчисление е дъгата от окръжност) е с параметрите, показани 

на фиг.2.75. За граничното разпределено натоварване 𝑝𝑢 върху такава нишка и 𝛼 = 30° 

от равновесието се определя граничният товар, който може да понесе гредата: 

 𝑝𝑢 = (𝐴𝑠 𝑓𝑦𝑘)/𝑙, [𝑘𝑁/𝑚] (2.15)  

 
Фиг. 2.75. Максимален провес на разтежима нишка от армировка с клас по 

дуктилност В [23] 

2.4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ И КВАЗИ-НАТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Систематизирани са проучените съвременни 2D и 3D натурни и квази-натурни 

експерименти от световния опит, насочени към изследването на алтернативните 

пътища, чрез които стоманобетонните конструкциите предават натоварванията в 

случай на локална повреда – отказ на колона: 

2.4.1. Изпитване на мащабирана 2D рамка [43]  

2.4.2. Изпитване на мащабирана 3D рамка [44] 
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 2.4.3. Изследване и натурно изпитване на мащабиран едноетажен 

фрагмент от рамкова подова конструкция [46] 

2.4.3.1. Описание на експеримента 

(1) Една от най-опасните загуби на вертикален носещ елемент е тази на 

предпоследна външна колона. Плочата работи като опънна мембрана, но с развитие на 

натисков пръстен, характерно за странично неподпрените полета (фиг.2.83а). Друг 

много важен проблем при премахването на тази колона, е че развитието на голям опън 

в гредите и плочите, може да доведе до „издърпване“ на ъгловата колона към 

вътрешността на конструкцията (фиг.2.83б).  

(2) Експериментът е насочен към изследването на фрагмент от конструкция с 

двупосочно армирани полета и двуотворни рамки.  Образецът е намален с мащаб 1/3, 

за да бъде изпитан в лабораторни условия. 

2.4.3.2. Компютърен анализ 

 Проведено е и квази-натурно изпитване на образеца, като с крайни елементи 

образецът е моделиран до оста на симетрия. Използван е програмния продукт LS-

DYNA за експлицитно решение на задачата във функция на времето при много малки 

стъпки на натоварване. 

  

  
Фиг. 2.83. Проблеми при премахване на външна предпоследна колона [46] 

2.4.3.3 Анализ на резултати 

(1) На фиг.2.86 е показана графиката на преместването във функция на 

натоварването. Направено е сравнение между получените резултати от лабораторните 

изпитвания и чрез компютърния анализ.  

(2) Анализът на данните показва, че елементите преминават през четири 

основни етапа преди да настъпи колапс в конструкцията: еластичен ОА, еласто-

пластичен АВ, пластичен ВС и мембранно действие CD. 

 
Фиг. 2.86. Преместване във функция на натоварването [46] 
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2.4.4. Компютърен анализ за продънване при удар от горна плоча  

2.4.4.1. Постановка на задачата [49] 

(1) Предполага се продънване на безгредова плоча, която с нарастваща скорост 

се удря върху долната. Изследва се динамичният отговор на областта на продънване 

на долната плоча. 

(2) Варирани са различни параметри: скорост на падане (кинетична енергия), 

размери на плочите, конструиране на областите на продънване. 

(3) Проведени са експлицитни динамични изследвания на фрагмент от плоча с 

програмния продукт ANSYS Autodyn, който е използван за всички анализи и в 

настоящия дисертационен труд.      

2.4.4.2. Резултати 

(1) Установена е принципна разлика в реагирането на областта на плочата около 

колоната при статично и при динамично въздействие. 

(2) Вместо познатото статично поведение с относително големи деформации в 

армировките с развитие на пукнатини в бетона, поради високите стойности на 

динамичното контактно налягане, около колоната бетонът се разрушава след удара, а 

армировките получават локални пластични деформации. Затова следващите 

деформации на плочата веднага я отделят от колоната. Ефективна срещу продънването 

оттук нататък е само напречната армировка непосредствено около колоната от огънати 

пръти, но ако тя е в значително количество. 

    

Фиг. 2.89. Скъсване на огънатите пръти при деформации на опън 8,0% (вляво) и 

разрез на формата на продънване на плоча [49] 

(3) Авторите на публикацията (тя е от 2020г.) считат, че резултатите са 

смущаващи, но не са достатъчни за генерални изводи, въпреки някои изходни 

верификации, които са отчетени при моделирането.  

2.5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ КЪМ ГЛАВА 2 

Въз основа на направения преглед и анализ на представителни национални 

нормативи, актуални научни достижения, на теоретични и експериментални 

изследвания и на примери от световната практика, може да се обобщят изводи, които 

доказват актуалността на проблема в дисертационния труд, както и на метода за 

неговото проучване.   

2.5.1. През последните 20 години непрекъснато нараства необходимостта 

значимите и стратегическите сгради да издържат на екстремни въздействия и събития, 

които трудно се дефинират по произход, разположение и големина. Това е сериозно 

предизвикателство за научната общност и за проектантите-строителни инженери, а 

архитектурните аспекти на проблема изобщо не са за пренебрегване. 

2.5.2. Във водещите нормативи до голяма степен е адаптиран натрупаният 

научен и приложен световен опит. На този фон, със своя ограничен обхват и някои 
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дори повърхностни изисквания, фамилията Евростандарти изостава, въпреки 

издадените чрез европейската комисия допълнителни препоръки [N12, N16]. 

2.5.3. Подходът да се изследва здравината на конструкциите от неизвестни 

особени въздействия чрез сценарии за местно разрушаване (отказ) на отделен елемент 

и проучването на алтернативни пътища за товарите се счита за универсален и се 

прилага и при експерименталните изследвания и при моделирането с цел решаване на 

приложни задачи. 

2.5.4. Безгредовите конструкции са особено чувствителни и склонни към 

едновременен хоризонтален и вертикален колапс. Съвременните изследвания дори 

само върху критичното динамично продънване на плочите са недостатъчни [29], а 

други изследвания върху тази група конструкции не са известни. 

2.5.5. Численото моделиране с нелинейни крайни елементи не е подходът за 

изследванията за прогресивен колапс, тъй като е трудно да се симулира адекватно 

преходът от огъване към мембранно действие на елементите. Подходящи за случая са  

динамичните анализи с програмните продукти ANSYS Autodyn и LS-DYNA.    

2.5.6. При пилотни изследвания и индивидуални проекти проблем е 

потвърждаването на резултатите. В такива случаи се препоръчват проверки и 

сравнения за познати (изолирани) явления,  които се съдържат в новите проучвания. 

Глава 3 

МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Основната задача, поставена в дисертационния труд, е да се проведат квази-

натурни изпитвания на мащабирани и немащабирани фрагменти и елементи от 

стоманобетонни конструкции на сгради при внезапен отказ (разрушение) на колона. В 

тези условия реагирането на стоманобетонните конструкции е динамично и със 

значително геометрично и физично нелинейно поведение до изчерпване на т.н. 

алтернативна носимоспособност и появата на прогресивен колапс. 
Прогресивният колапс е явление с изключително сложна природа. Тази 

особеност налага необходимостта да се проведе експлицитно динамично изследване 

на предвидените задачи. За целта е използвано моделиране с крайни елементи с  

програмния продукт ANSYS Autodyn. 

3.1. ЕКСПЛИЦИТЕН МЕТОД ЗА АНАЛИЗ 

При нелинейния имплицитен анализ решението на всяка стъпка изисква серия 

от итерации, за да се осигури равновесието в рамките на определен толеранс. При 

експлицитния анализ няма необходимост от итерации, а ускоренията във възлите се 

решават директно. Експлицитният анализ работи със значителна лекота на решението 

в условията на големи материални и геометрични нелинейности.  

3.2. МАТЕРИАЛИ  

3.2.1. Поведение на материалите при динамично въздействие 

При динамично приложено натоварване скоростта на деформациите нараства и 

това има врияние върху механичните характеристики на материалите [30].  

3.2.2 Приети материални модели 

3.2.2.1 Моделиране на бетона [38, 39, 40, 41] и армировката 

(1) За бетона е избран моделът на Riedel–Hiermaier–Thoma (RHT). Той е нелинеен 

и отчита скоростта на деформация чрез използването на коефициента DIF (dynamic 

increase factor). За всички изследвания в дисертационния труд е използван клас на 

бетона C30/37 съгласно БДС EN 1992-1-1 [N6] с номинален диаметър на едрия 

добавъчен материал 20mm [39] - фиг.3.6.а. Допълнително се отчитат напречните 
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ограничения и  промените в характеристикиге на бетона при фактическото напрегнато 

състояние на всяка област.   

(2) Приетата армировъчна стомана за изследванията в дисертацията е с висок 

клас на дуктилност [N5]: В500С. Моделирана е с билинейна диаграма с качващ горен 

клон  (линейно уякчаване) за надлъжните армировки и без уякчаване на напречните 

елементи (стремена) – фиг.3.6.б. 

 

Фиг. 3.6. Работни диаграми: а) бетон RHT клас C30/37; б) стомана клас В500С 

3.3. МОДЕЛИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ 

Програмния продукт ANSYS Autodyn, лицензна версия ACADEMIC 2019R3, 

практически не изисква ограничения за броя на възлите и на крайните елементи. 

3.3.1. Крайни елементи 

(1) Авализите в [40] показват, че моделирането на бетона в реални конструкции 

с размери на крайните елементи по-малки от 75 mm е необосновано (освен за плочи). 

Приетите елементи са SOLID164 от библиотеката на ANSYS. 

(2) Всички армировки са моделирани с прътови крайни елементи BEAM161, като 

са въведени фактическите им диаметри. 

3.3.2. Взаимодействие между бетона и армировката 

(1) Средата на ANSYS Autodyn позволява връзката между бетона и армировката 

да бъде моделирана чрез интеракция. Това намалява значително времето за 

изчисление, тъй като позволява моделиране с крайни елементи, чиито размери са по-

големи от бетонното покритие. 

(2) Интеракцията позволява моделирането на едроразмерни конструкции, 

поради значителното намаляване на броя крайни елементи и възли. Също така води до 

значително увеличение на времевата стъпка, което е от изключителна важност за 

предвидените задачи. 

3.4. ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

3.4.1. Време 

Локалната повреда на стоманобетонни елементи, особено такива подложени на 

натиск, има „крехък характер“ и продължителността на тяхната проява е около 4 – 5s. 

Избраното време е достатъчно, за да се реализират напреженията и деформациите от 

приложеното натоварване. 

3.4.2. Гравитация 

Изпитването на моделите е проведено в условията на земно ускорение, чрез 

което се въвеждат разпределените постоянни и квази-постоянни товари. 

3.4.3. Концентрирани сили и принудени пречествания 
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(1) Всички сили получават пълните си стойности за време от 0 до 0,25s.  Следва 

статично затихване на въведените стойности в периода от 0,25 до 0,5s; 

(2) Статичните постоянни сили запазват стойността си до края на изследванията.  

(3) Динамична сила, която симулира отказ на колона, редуцира монотонно 

стойността си до 0 в периода от 0,5s до 5,0s. 

(4) Динамична сила, която натоварва модела, нараства до максималната си 

стойност монотонно в рамките от 0,5s до 5,0s. 

3.4.4 Скорост на принудени премествания 

Програмният продукт ANSYS Autodyn дава възможност да се зададе скорост на 

принудено преместване в избрано критично сечение от конструкцията – например в 

мястото на отстранена колона. За да се избере целесъобразна скорост на 

преместването, необходими са предварителни изследвания със силови изпитвания.  

Глава 4 

ЕДНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАДАЧА 

4.1. ЦЕЛ 

(1) Разгледан е мащабиран модел на непрекъсната греда, която всъщност е част 

от ригел на рамка, но е модифицирана чрез отстряняване на горната ѝ армировка. 

Целта е да се симулира и проследи поведението на гредата до пълно разрушаване след 

динамичен отказ на средната колона, като се изследва влиянието на минимален брой, 

но съществени параметри. 

(2) Чрез това облекчено предварително експлицитно динамично проучване са 

калибрирани съществените особености на моделирането в средата на ANSYS Autodyn.  

4.2. СХЕМА И ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

4.2.1. Геометрична схема и конструиране 

(1) Моделът представлява двуотворна греда (ригел), кораво свързана с колоните,  

 

Фиг. 4.1. Геометрична схема 

(2) Напречните сечения на колоните и гредата са избрани 10/10 cm, а отворите 

са приети по 100cm. Гредата е армирана с единична непрекъсната долна армировка, за 

да се проследи само нейната алтернативна работа при големи премествания. 

(3) Изследвано е поведението на гредата при различни коефициенти на 

надлъжно армиране, като конструирането с 2Ф10 е максимално допустимото за 

„дуктилна носимоспособност“ при огъване в крайно гранично състояние за клас на 

бетона С30/37 [N6].  

4.2.2. Вертикални въздействия 

Те са въвеждани съгласно условията, представени в т.3.4. Разрушаването 

(отказът) на вътрешната колона е симулиран по два начина, за които са решени  

отделни динамични задачи:   
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(1) СИЛА, приложена в мястото на отстранената колона, монотонно нарастваща 

от 0 до 5s. Избраното време е достатъчно, за да се реализират деформациите от 

приложеното натоварване.  

(2) ПРЕМЕСТВАНЕ, приложено с целесъобразна скорост, съгласувана и 

избрана в съответствие с резултатите от силовите изследвания (граничните 

премествания и сили). Това е необходимо и с цел провеждане на адекватни сравнения.  

4.3. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ 

В автореферата са анализирани само част от резултатите. 

4.3.1. Модел СИЛА 

(1) При проценти на армиране по-малки от 1,3% (в случая моделите с 2Ф6 и 2Ф8) 

гредата поема граничното натоварване, като работи комбинирано: на огъване с 

пластични стави и с неизбежно, но частично нишково действие, породено от 

преместванията, които са по-големи от 1/20 от отвора.  

(2) При по-високите проценти на армиране разрушението е при категорично 

нишково действие, със силно редуцирано участие или разрушен бетон в натисковата 

зона в критичната област в средата на гредата.  

(3) „Чистото“ нишково действие при гредата, армирана с 2Ф10, при гранична 

сила може да се докаже и геометрично (фиг.4.9). 

4.3.2. Модел ПРЕМЕСТВАНЕ 

(1) С това изследване се симулират реалните условия на едно лабораторно 

изпитване на стоманобетонен образец с хидравлично приложено преместване. При 

числените изследвания натоварването се следи чрез опорните реакции. 

(2) Отчита се съвпадение на стойностите на силата на разрушаване на двата 

модела на гредата с 2Ф10, съответно 54,0kN (фиг.4.9.в) и 52,0kN (фиг.4.9.г). 

(3) Съществени са анализите на фиг.4.9.г за преместванията в средата на гредата: 

- До 25-30mm (качващ клон) се реализира граничната носимоспособност, 

формирана от пластична става на огъване и сводово натисково действие. 

- Следващият падащ клон се дължи на отказа на бетона в натисковата зона, т.е. 

на пластичната става и на свода, поради големите вече взаимни  завъртания. 

- Стойността почти 0 на силата (при преместване около 120mm) е нарочно 

планирана в този експеримент чрез конструирането без горна армировка. В този 

момент натисковата зона е тотално разрушенена. 

- След това остава само нишковото действие на армировката – качващ клон.  
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Фиг. 4.9. Резултати от изпитване със сила (а,б и в) и принудено преместване (г)  

4.4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ КЪМ ГЛАВА 4 

От резултатите и техния анализ, както и от сравненията с данни от обзора в т.2 

може да се обобщи следното:   

4.4.1. Изследванията със „сила“ и „принудени премествания“ върху един модел 

са подходящ начин за потвърждаване на резултатите при липса на експериментални 

данни.  

4.4.2. Тъй като принудените премествания на фиг.4.9 са зададени монотонно (с 

постоянна скорост на нарастване от 0 до 5s), вижда се, че за време около само 2s 

гредата е „развила“ пластична става и се е „отказала“ от нея. Това е ценна информация 

за планирането на динамичните изследвания във времето.       

4.4.3. При реализирано нишково действие граничното натоварване на греди и 

еднопосочни плочи може да се увеличи значително над стойностите, познати от 

граничните модели за огъване.  

4.4.4. Горните анализ е основание за въведените изисквания към стойностите на 

силите в хоризонталните опънни връзки по подовите конструкции в извънредни 

изчислителни ситуации, нормирани в съвременните документи, в т.ч. и в БДС EN 1991-

1-7 [N3]. За евростандарта обаче могат да се направят следните смущаващи анализи: 

За силата в опънни връзки се препоръчва стойност (т.2.1.1.6, ф-ла 2.3) 

𝑇𝐼 = 0,8(𝑔𝑘 + 𝜓𝑞𝑘)𝑠𝐿 ≥  75𝑘𝑁,   (4.1) 

където за  ринейно разпределеното натоварването върху връзката може да се 

запише  

𝑝𝑢 = (gk + ψqk)𝑠,    (4.2) 
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а за силата във връзката (напр. стоманобетонна греда или плоча) – 

𝑇𝐼 = 0,8𝑝𝑢𝐿.    (4.3) 

От фиг.2.75 за силата 𝑇𝐼   се извежда: 

𝑇𝐼 = 0,5𝑝𝑢𝐿. 𝑐𝑜𝑡𝛼,    (4.4) 

което означава, че за връзката е предположено идеализирано алтернативно поведение 

с големи деформации и завъртане в края 𝛼 ≈ 300. Това приемане може да се оцени 

като либерално, което за монолитни греди е неприемливо, а за гредови плочи е без 

последствия. Такива големи ъгли на наклони на надлъжни армировки могат да се 

получат и да се ползват в локални участъци и случаи, какъвто е този за осигуряване 

срещу статично продънване (post-punching resistance) на безгредови плочи (фиг.4.11). 

 

Фиг. 4.11. Долна армировка над колоната [27] 

В американските критерии [N16] за същия проблем е предложено консервативно 

решение (т.2.1.2.4): 

𝑇𝐼 = 3,0𝑝𝑢𝐿.       (4.5) 

Всъщност едно коректно предложение за силата в греда, която може да се счита 

за хоризонтална връзка, е при 𝛼 = 0,2𝑟𝑎𝑑  - вж. т.2.1.2.4(2): 

𝑇𝐼 = 2,5𝑝𝑢𝐿.    (4.6): 

Това предложение е използвано като условие за контрол на надлъжната 

армировка в гредите за моделите, изследвани в глава 5. То гарантира действие на 

гредата като нишка при провисвания от разпределен товар по-големи от L/50.     

Глава 5 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФРАГМЕНТ ОТ СГРАДА 

5.1. ПРЕДПОСТАВКИ И МОДЕЛИ 

5.1.1. Конструкция и фрагмент от сградата 

(1) Разглежда се вертикална част от стоманобетонната конструкция на 8 етажна 

административна сграда. Тя е със скелетно-безгредова схема, в която сеизмичните 

въздействия се поемат от стоманобетонни стени, междуосията ѝ са регулярни, по 6,0m 

в двете направления, а етажната височина е 3,60m. Плочите са без конзолни части и по 

осите на крайните колони са предвидени греди. Така оформените периферни рамки 

могат да бъдат включени в системата от конструкции за сеизмично осигуряване, но 

тук това не е изискване.    

(2) Разглежда се пълната височина на вертикален фрагмент с по две междуосия 

от ъгъла на конструкцията, мислено отделен от нея с консервативни конзолни части.  

(3) Проектирането на конструкцията е за вертикални въздействия в съответствие 

с изискванията на стандартите от системата Еврокод [N1, N2, N6]. Без да е  

задължително да участват в сеизмичното осигуряване, за елементите от рамките са 

приложени конструктивните изисквания на БДС EN 1998-1 [N7].  

5.1.2. Планировка, въздействия и конструиране 

(1) Конструктивната схема е обичайна и съответства на изискванията за 

носимоспособност и експлоатационна годност за изчислителни стойности на 

нормираните вертикални натоварвания (фиг.5.1).    
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Фиг. 5.1. Кофражна схема на типов етаж (фпагмент)  

(2) Ъгловата колона К9 е разгледана в два варианта: с напречно сечение 30/30cm, 

което съответства и на ограничението за нормализираните напрежения в бетона за 

сеизмични колони 0,65𝑓𝑐𝑑, както и със симетрично Г-сечение 50/50/30cm.    

5.2. ЦЕЛИ И МОДЕЛИ   

(1) Основната цел на дисертационния труд е да се проследят и изследват 

алтернативните пътища за предаване на натоварванията от периферните греди към 

колоните, плочите и към областите им на продънване чрез 3D немащабирани 

изчислителни модели на фрагмент от безгредова стоманобетонна конструкция на 

висока сграда след динамичен случаен отказ на крайна колона на първи етаж. 

(2) Тук възниква въпросът: Защо за безгредови конструкции се разглежда 

сценарий на отказ на крайна колона в случай с периферни греди? Отговорът се 

съдържа в изискванията на европейските и националните ни нормативи: загуба на 

колона от долните нива, която е опора на междуетажна безгредова конструкция, води 

до ситуация насаждане на колона, която е недопустима, защото крайният резултат е 

ясен - прогресивен колапс. При такива конструкции може да се разглежда сценарий 

динамично продънване от удар на горна плоча [49] (а не отказ на колона), което е извън 

обхвата на дисертационния труд. 

(3) При случаен отказ на външна колона от безгредова конструкция периферните 

греди са превенция, която редуцира преразпределението на товари към вътрешността, 

т.е. към критичните колони с области на продънване на плочата (тук колона К5). 

Изследванията върху ефективността на периферните греди в такава извънредна 

ситуация е фокусът на този труд.     

В тази връзка тук са поставени за изследване четири групи основни задачи. 

5.2.1. Задачи 

Те са свързани с изследването на поведението на избрания фрагмент от 

конструкцията при две независими събития: отказ на ъгловата колона К9 или отказ на 



27 
 

първа крайна колона К8, и двете от първи етаж на сградата. Задачите и моделите, с 

които те се решават, са следните:   

(1) Въз основа на проблема с редуцираните възможности на ъгловите колони да 

реализират хоризонталното ограничение, необходимо за нишково действие на 

периферните греди след отказ на колона, предвижда се изследване с два варианта на 

ъглови колони в едноетажни модели на разглеждания фрагмент от конструкцията (чрез 

модел 1-0 и модел 1). 

(2) Предвидена е симулация на отказ на ъгловата колона К9 чрез динамично 

натоварване в ъгъла на едноетажен модел на фрагмента от конструкцията. Целта е да 

се установи меродавност на това събитие, в сравнение с отказа на първата крайна 

колона К8 от периферията на конструкцията (чрез модел 1-С). 

(3) Детайлно изследване на поведението на едноетажен модел на фрагмента от 

конструкцията с динамично натоварване в мястото на колона К8 (чрез модел 1). 

(4) Детайлни изследвания на триетажен модел на фрагмента със симулация на 

отказ на колона К8, при които върху колоните се прилага натоварване, което 

съответства на сграда с 6, 8, 10 и 12 етажа (модели 3-6, 3-8, 3-10 и 3-12). 

5.2.2. Двете групи изчислителни модели 

 Във връзка с поставените задачи са проведени общо седем симулации, три от 

които са върху едноетажен (фиг.5.8.а) и четири върху триетажен модел (фиг.5.8.б) на 

фрагмента от разглежданата конструкция. Те са подложени на различни извънредни 

събития, както и на различна степен на етажни натоварвания. 

5.2.2.1. Едноетажни (фиг.5.8.а) 

Колоните им над 1 етаж, с изключение на тези, които се подлагат на случайно 

събитие, са натоварени с изчислителните стойности на вертикалните сили, определени 

за извънредна изчислителна комбинация от 7 етажни нива. Целта е колоните, върху 

които се очаква преразпределение на усилия, да са с въведени обективни стойности на 

натисковите усилия.   

(1) Модел 1-С: Симулира се отказ на ъгловата колона К9 чрез нарастваща 

динамична сила в мястото на колоната. 

(2) Модел 1-0: Предвижда се отказ на колона К8 на първи етаж и изследване с 

нарастваща от нула динамична вертикална сила, въведена в мястото на колоната. При 

този модел ъгловата колона К9 е с минимално допустимия размер на напречното 

сечение 30/30cm. 

(3) Модел 1: Основен модел, при който с предпоставките за Модел 1-0, 

изследванията са проведени с Г-образна ъглова колона К9. 
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Фиг. 5.8.а. Геометрична схема на едноетажния фрагмент 

5.2.2.1. Триетажни (фиг.5.8.б)   

(1) Изследванията са фокусирани върху поведението на осем етажен фрагмент 

от конструкция на сграда. Изборът на ограничена етажност на моделите е продиктуван 

основно от наличните хардуерни възможности. Това приемане е компенсирано в 

адекватна посока чрез подходящи предпоставки, моделиране и анализи, които 

гарантират достатъчна консервативност на резултатите: 

Вертикалните натоварвания от горните (немоделираните) етажи са въведени 

като концентрирани статични сили върху всички колони, които са предвидени 

специално за целта над последната трета плоча на модела. Това се отнася и за пълните 

етажни въздействия върху колоната, планирана за случаен отказ; 

Консервативна предпоставка на тези модели е отсъствието на плочите над трети 

етаж, което означава, че преразпределението на всички товари се предполага само чрез 

три от нивата. Предпоставката се компенсира, но частично, от приетото еднакво 

конструиране на стоманобетонните елементи на тези три етажа. Това се отнася за 

периферните колони, които са с постоянни напречни сечения и армировки 

(коефициент на надлъжно армиране 0,03). 

(2) Целта е да се установи, по възможност, пределът на здравина на 

конструкцията до разрушение, както и критичните области и форми на разрушаване 

(дуктилни или крехки). 

(3) Поради необходимост от огромно изчислително време за продължителен 

анализ, прието е да се изследват няколко модела с различна етажност за по-кратък 

период от 4,0s с очаквания да се стигне до процеса на разрушаване.     

(4) Изследват се четири модела (3-6, 3-8, 3-10 и 3-12) за отказ на колона К8 чрез 

динамично разтоварване до нула на реакцията в колоната, чиято начална стойност 

зависи от приетата етажност на сградата: 6, 8, 10 и 12 етажа. 
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 (5) Резултатите от този набор от изследвания са сравнени със съответните 

резултатите от едноетажните проучвания с цел калибриране на изводите. Те могат 

бъдат анализирани и в друг аспект, който е без нормирани препоръки и не е задача на 

дисертацията: остатъчната устойчивост на конструкцията след извънредно събитие и 

възможността за нейното възстановяване и бъдеща експлоатация. 

(6) Във връзка с горното, четирите модела са подложени на отказ (динамично 

разтоварване) с различна скорост [kN/m], за да се проучи влиянието ѝ върху момента 

на начало на провлачане на армировката в гредите. Още повече, че отказът на 

стоманобетонна колона е всъщност крехка форма на разрушаване с висока скорост, 

която нараства при висока степен на натоварване.     

 

Фиг.5.8.б. Геометрична схема на триетажния фрагмент 

(7) Типовият сценарий за въвеждане на статичните и динамичните вертикални 

товари е следният: 
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Фиг. 5.9. Въвеждане на: а) статичните сили и б) на динамичния отказ (вдясно) 

Масите и всички статични сили в колоните се въвеждат по начина, дефиниран  в 

глава 3 (вж. и фиг.5.9а).  

Всяка стойност на реакцията в колона К8 на първи етаж, където е предвиден 

отказът, се въвежда с период за стабилизиране 0,5s (фиг.5.9б). След това е предвиден 

динамично разтоварване (отказ) с различна скорост kN/s до стойност нула за 1,5s и 

още 2,0s период на изчакване. Моделите се изследват за предвиден период от 4,0s.    

5.3. МОДЕЛ 1-С 

5.3.1. Сценарий 

(1) Отказ на ъглова колона К9. 

(2) Целта е да се анализира меродавността на това извънредно събитие в 

сравнение с отказа на съседната крайна колона К8.  

5.3.2. Резултати и анализи 

(1) Критичен за конструкцията е моментът 3,94s непосредствено преди 

разрушение (фиг.5.12) при натоварване 458kN и преместване 455mm в мястото на 

силата (колона К9). 

 (2) Като се отчете фактът, че масата на плочата се въвежда отделно, може да се 

направи изводът, че натоварването 458kN е с около 4,2 пъти по висока стойност, в 

сравнение със стойността на реакцията в колона К9 от един етаж 144kN. 

 

Фиг. 5.12. Непосредствено преди разрушаване – 3,94s 
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(3) На фиг.5.17 е показано логичното напукано състояние на плочата само в 

ъгъла на колона К5, но дюбелите са относително слабо опънати.  

 
Фиг. 5.17. Състояние на безгредовата плоча около колона К5 – 3,94s 

(4) Тоталното разрушаване на ъгъла на модела  в момента 4,5s  е при относително 

много голяма стойност на симулираната в ъгъла динамична сила (фиг.5.19).   

 
Фиг. 5.19. Разрушение в края на изпитването – 4,5s 

5.4. МОДЕЛ 1-0 

5.4.1. Сценарий 

(1) Отказ на К8 в модел с малко напречно сечение на ъгловата К9 – 30/30cm. 

(2) Целта е да се установи ефективността на ограниченията в ъгъла, които трябва 

да гарантират алтернативната работа на периферните греди.  

5.4.2. Резултати и анализи 
(1) Критичен за конструкцията е моментът 3,8s преди разрушение (фиг.5.22), при 

натоварване 366kN и преместване 372mm в мястото на силата (колона К8). 

(2) Като се отчете фактът, че масата на плочата се въвежда отделно, може да се 

направи изводът, че натоварването 366kN е с около 2,6 пъти по-висока стойност, в 

сравнение с реакцията в колона К8 от един етаж 224kN. 

(3) Деформираното състояние на гредата и на възлите с колоните (фиг.5.24) 

дефинират формата на следващото разрушение. Опънът от нишково действие при 

големи провисвания на гредата „прибира“ към вътрешността колона К9. Това нейно 

огъване, съпроводено с голям натиск от горните нива, е причина за разрушаване на 

външната ѝ натискова зона и последващото разрушаване преди скъсване на 
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надлъжната армировка в гредата, която е най-силно опъната в средата при колона К8. 

Такова гранично поведение може да се дефинира като крехко. Планираният сценарий 

с отказ на колона К8 и последвалото отпадане на колона К9 е типичен случай на 

верижно разрушаване (прогресивен колапс).          

     

 

 

Фиг. 5.22. Непосредствено преди разрушаване - 3,8s 
 

 

Фиг. 5.24. Разрушение на К9 (вляво) преди скъсване на армировката в гредата при 

К8 (вдясно) 

(4) Поведението в цялата област на продънване е илюстрирано на фиг.5.27. 

Очевидно е, че напречната армировка срещу продънване е активирана. Дюбелите от 

периметъра, най-близък до колоната провлачат.     

 

Фиг. 5.27. Състояние на плочата около колона К5 – 3,8s 
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(5) Формата на разрушаване при 5s е логична след отказа и на ъгловата колона 

К9 (фиг.5.29).  

 

Фиг. 5.29. Колапс – 5,0s 

(6) Приетото целенасочено нерегулярно (кръстообразно) по периметрите 

напречно армиране с дюбели, както и по-ниската ефективност на горните надлъжни 

армировки извън усилените ивици при колона К5, са причина за очевидното 

„пропадане“ на частта от плочата (ъгъла) извън тези ивици след колапса (фиг.5.31).    

 

Фиг. 5.31. Състояние на плочата при колона К5 след колапса – 5,0s 

5.4.3. Сравнения и изводи 

(1) Този модел (с ъглова колона 30/30) може да се оцени като конструкция с 

потенциално крехко разрушение на втора колона и реализирането на прогресивен 

колапс. Затова тук не са представени анализите на другите потвърждаващи резултати, 

които се съдържат в приложението към дисертацията, т.П.2. 

(2) Необходимо е приемане и изследване с ъглова колона с коравина и капацитет, 

адекватни на тези на крайните колони (т.5.5). 

(3) Едновременно с това, въз основа на сравненията с резултатите от т.5.3, може 

да се твърди, че сценарият с отказ на ъглова колона не е меродавен в сравнение с 

хипотезата за разрушение на първата крайна колона, който е разгледан в тази точка.      

5.5. МОДЕЛ 1 

5.5.1. Сценарий 

(1) Отказ на колона К8 в модел с Г-образно напречно сечение на ъгловата К9.  

(2) Целта е да се подобри ефективността на ограниченията в ъгъла на модела, 

които трябва да гарантират алтернативната работа на периферните греди.  
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(3) Симулацията ва откава е чрез нарастваща от нула вертикална динамична 

акция, приложена в К8, със скорост 110kN/s. Въвеждането на силата започва след 

периода от 0,5s на прилагане и изчакване на масите и статичните сили. 

5.5.2. Резултати и анализи 

5.5.2.1. Етапи и форми на разрушение 

Те са продиктувани от новите ограничения в ъгъла, които се оказват удачни.  

(1) Критичен за конструкцията е моментът 4,1s с начало на разрушението при 

сила 400kN – провлачане на долната арм. в гредата с провисване 235mm (фиг5.33). 

 

Фиг. 5.31. Начало на разрушението  – 4,1s 

(2) Следва скъсване на надлъжната армировка в гредата при 4,19s с вертикално 

преместване на прътите до около 320mm и отказ на стремена от гредата около колоната 

и нейното пропадане при 4,5s (фиг.5.35). 

 

Фиг. 5.35. Край на изпитването – 4,5s 

 (4) По-нататък се изследва и анализира поведението на модела в началото на 

разрушението при 4,1s. 

5.5.2.2. Надлъжната армировка в гредата 

(1) В напуканата средна област на гредата при К8 долната опънна армировка 

демонстрира зададената работна диаграма (фиг.5.37)   
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Фиг. 5.37. Поведение на долната армировка в гредата до скъсване  

(2) Може да се определи стойността на силата в момента 3,3s на провлачане на 

армировката: 310kN (фиг.5.38). При стойност на силата равна на една етажна реакция 

224kN напрежението в армировката e 300MPa.   

 

Фиг. 5.38. Долната армировка във времето до скъсване 

(3) Разпределението на напреженията на опънната и натисковата армировка в 

гредата демонстрира нейното комбинирано действие (фиг.5.39): 

- категорична пластична става в средата при К8, в края при К9 и между К7 и К8; 

- работа като нишка на опън:  голям опън в долната армировка в края при К7, в 

другия край при К9 опънат е почти праволинейният стоманобетонен сегмент от 

гредата.   
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Фиг. 5.39. Поведение на двете армировки в момента на скъсване 

5.5.2.3. Стремената в гредата 

(1) В силно напуканата област с „насадено“ натоварване от средната колона К8 

тяхното поведение е със следните особености (фиг. 5.40 и 5.41): 

- те работят с максимални напрежения до около 400МРа; 

- най-ефективни са близко разположените до колоната стремена, но те най-

бързо губят взаимодействие с бетона и излизат от работа.  

 

Фиг. 5.40. Поведение на стремената вдясно от К8 
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Фиг. 5.41. Поведение на стремената вляво от К8 

(2) В „директната“ област при колона К9 стремената достигат границата на 

провлачане непосредствено преди разрушение на гредата. 

5.5.2.5. Състояние на областта на продънване при колона К5 

(1) Не е засегната от големи пукнатини само задната част от периметъра около 

колоната (фиг.5.46). Работата на първия периметър напречна армировка срещу 

продънване е под съмнение.  

 

Фиг. 5.46. Състояние на областта на продънване – 4,1s 

(2) Деформираната схема на долната надлъжната армировка между К5 и К8 

показва по-големи премествания при връзката с периферната греда, но те са локални. 

Напреженията в нея в тази област са ограничени (фиг.5.47). В близост до колоната 

вертикалните премествания на плочата и армировката са провокирали значителен 

опън в надлъжната армировка, характерен за отказ на напречна армировка (дюбели). 

Това всъщност е проява на алтернативно поведение на надлъжната армировка, 

коментирано в т.4.4.4 и фиг.4.11 [27] .  
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Фиг. 5.47. Поведение на долната армировка в плочата в сечение между К5 и К8   

(4) Дюбелите от първия периметър до колоната са тежко натоварени и излизат 

от работа в напуканата зона (фиг.5.49). Останалите провлачат, но малко преди и по 

време на разрушението.  

 

Фиг. 5.49. Напрежения в дюбели 

(5) Преразпределение на силата на отказа в колона К8 (400kN) към К5 е в среден 

статичен размер 80-90kN за активния период до началото на разрушението, което е 
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завишение с под 20% на етажната реакция в К5. Останалата част от силата се 

преразпределя в К7 (50-55% ) и К9 (около 25-30%). 

5.5.2.6. Стремена в колона К9 

Критични са стремената в колоната при връзката с периферната греда. Тяхното 

състояние е стабилно до края на провлачането на армировката в гредата, след което 

някои от тях също провлачат (фиг.5.51). 

 

Фиг. 5.51. Напрежения 

5.5.3. Сравнения и изводи 

(1) Установеното при изследването, разрушение на Модел 1 може да се оцени 

като дуктилно, с начало провлачането на долната надлъжна армировка в гредата. 

Граничната динамична сила на отказ за този модел е с около 10% по-висока от 

стойността, която показва Модел 1-0 (т.5.4). Не само това, а и другите анализи 

показват, че ъгловата колона наистина е ключов елемент, който гарантира 

алтернативната работа на гредите, а Г-образната колона е едно от най-удачните 

решения. 

(2) След отказа на К8 и преразпределението на силите, претоварването на колона 

К5 не е критично за продънването на областта от плочата около нея, защото се 

задейства алтернативно поведение на долните надлъжни армировки, преминаващи над 

колоната. Отново (както и при Модел 1-0 от т.5.4) тежко натоварени са дюбелите 

непосредствено до колоната, които при големи пукнатини губят ефективност.    

(3) Началото на провлачането и уякчаването на надлъжната армировка в гредата 

между К7 и К9 е при стойност на динамичната сила 310kN (фиг.5.38). Тази стойност е 

по-висока от реакцията в колона К8 от едно етажно ниво, което е 224kN. Затова може 

да се очаква, че в триетажен числен модел (фиг.5.8.б), подложен на въздействия от още 

три нива (общо шест), напреженията в армировката ще остават под 𝑓𝑦𝑘 = 500𝑀𝑃𝑎. 

Пилотното проучване на Модел 3-6 е фокусирано върху тази задача. 

(4) Като се отчете фактът, че масата на плочата се въвежда отделно, може да се 

направи изводът, че натоварването при разрушение 400kN е с около 2,75 пъти по-

висока стойност, в сравнение с реакцията в колона К8 от един етаж 224kN (табл.5.1). 

Това означава, че може да се проведе числен експеримент на триетажен модел с 
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натоварване от общо 8 нива за потвърждаване на резултатите. С такава цел е планиран 

Модел 3-8.    

5.6. МОДЕЛ 3-6 

5.6.1. Сценарий 

(1) Отказ на колона К8 в триетажен модел с натоварване от общо 6 етажа. 

(2) Целта е да се изследва поведението и да се проследи специално работата на 

надлъжната армировка на гредите между колони К7 и К9.  

(3) Масите, както и статичните сили в колоните, които симулират последните 3 

етажа, са въведени съгласно фиг.5.9. 

Табл. 5.4. Осови сили върху колоните  

Сили от 3 етажа [kN] 

К1 

 
К2 

 
К3 

 
К4 

 
К5 

 
К6 

 
К7 

 
К8 

 
К9 

 

678 933 480 933 1299 660 471 672 432 

(4) Стойността 1344kN на реакцията в колона К8 на първи етаж, където е 

предвиден отказът, е въведена по познатия подход за стабилизиране за 0,5s (фиг.5.9). 

След това е предвиден динамично разтоварване (отказ) със скорост 900kN/s до 

стойност нула за 1,5s и още 2,0s период на изчакване. Моделът е изследван за целия 

предвиден период от 4,0s.    

5.6.2. Резултати и сравнения 
Всички резултати от изследването на този модел са представени в приложение, 

т.П.4. Тук са анализирани само съществените, свързани с потвърждаване на 

очакването в т.5.5.3.(3).   

(1) Картината на деформациите и напреженията на фиг.5.52 показва сходно 

поведение на подовите конструкции на трите нива. 

(2) Очакваното поведение за умерен опън в долните армировки в гредите се 

потвърждава категорично (фиг.5.53).  

 

Фиг. 5.52. Схема в края на изследването – 4,0s 
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Фиг. 5.53. Поведение на долните армировките в гредите за периода на изследване 

(3) Анализите доказват достатъчна проектна здравина на изследваната 

конструкция, която може да се уточни в стадий на разрушение.  

5.7. МОДЕЛ 3-8 

5.7.1. Сценарий 

(1) Отказ на колона К8 в триетажен модел с натоварване от общо 8 етажа. 

(2) Целта е да се изследва поведението до разрушение и да се сравнят 

резултатите с тези от едноетажния Модел 1, проучен също за натоварване от общо 8 

етажа. 

(3) Масите и по-високите тук стойности на статичните сили в колоните 

(табл.5.5), които симулират последните 5 етажа, са въведени по начина в Модел 3-6. 

Табл. 5.5. Осови сили върху колоните  

Сили от 5 етажа [kN] 

К1 

 
К2 

 
К3 

 
К4 

 
К5 

 
К6 

 
К7 

 
К8 

 
К9 

 

1130 1555 800 1555 2165 1100 475 1120 720 

(4) Общата стойност на реакцията 1792kN в колона К8 на първи етаж, в която е 

предвиден отказът, е въведена по познатия подход за стабилизиране за 0,5s (фиг.5.9). 

След това е предвидено динамично разтоварване (отказ) със скорост 1200kN/s до 

стойност нула за 1,5s и още 2,0s период на изчакване. Моделът е изследван за целия 

предвиден период от 4,0s.    

5.7.2. Резултати, анализи и сравнения 
Всички съществени резултати са представени и анализирани в 

последователността, използвана в т.5.5 за Модел 1. Той е изследван до разрушение 

също с натоварвания върху колоните (с изключение на К8) от общо 8 нива, но 

междуетажната конструкция е една. Това позволява директно обявяване и на 

сравненията.       
5.7.2.1. Меродавна подова конструкция 

(1) Деформираната схема на фиг.5.54 показва началото на разрушаване на 

модела в момента 4,0s.  
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(2) При тази степен на натоварване на модела разрушението попада в края на  

изследвания период. То е категорично дуктилно, като поведението на меродавните 

долни армировки в гредите е идентично (фиг.5.55). За анализите по-долу са използвани 

резултатите за най-засегнатите области от елементите. 

 

 
Фиг. 5.54. Деформирана схема в края на изследването – 4,0s 

 
Фиг. 5.55. Поведение на долните армировките в гредите до разрушение 

5.7.2.2. Надлъжната армировка в гредите 

(1) Провлачането на армировката в Модел 1 (т.5.5) е при условно общо 

концентрирано натоварване 310+224=534kN, което за три подови конструкции 

означава 1602kN. На фиг.5.55 провлачането се случва в момента 3,87s при сила в К8 

със стойност 1637kN. Съвпадението е категорично.    
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(2) Разпределението на напреженията на опънната и в натисковата армировка в 

гредата демонстрира нейното комбинирано (виренделово) действие с колоните 

(фиг.5.57): 

 Категорична пластична става в средата при К8 и в края при К7 и К9; 

 Работа като нишка на опън:  голям опън в долната армировка в края при К7, в 

другия край при К9 опънат е почти праволинейният стоманобетонен сегмент от 

гредата.   

 
Фиг. 5.57. Поведение на армировките в момента на провлачане на долната 

5.7.2.3. Стремената в гредата и колоните 

(1) В силно напуканата област с „насадено“ натоварване от средната колона К8 

тяхното поведение е със следните особености (фиг. 5.58, 5.59 и 5.60): 

- те работят с максимални напрежения до около 400МРа; 

- най-ефективни са близко разположените до колоната стремена, но те най-бързо 

губят взаимодействие с бетона и излизат от работа.  

 

Фиг. 5.58. Възел при колона К8 
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(2) В „директната“ област при колона К9 (фиг.5.61) стремената достигат 

границата на провлачане преди разрушаване на гредата (фиг.5.62). 

 

Фиг. 5.61. Възел при колона К9 

 

 

Фиг. 5.62. Поведение на стремената при ъгловата колона К9 

(3) Стремената в колона К9 при възела с гредата получават силно натоварване 

до пластифициране на горната надлъжна армировка в гредата, след това се 

разтоварват, но категорично съхраняват функцията си (фиг.5.63).     
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Фиг. 5.63. Стремената в колона К9 

5.7.2.4. Състояние на областта на продънване при колона К5 

(1) Както и при едноетажния модел, тази област не е засегната от големи 

пукнатини само в задната част от периметъра около колоната (фиг.5.64). При това 

състояние, работата на първия периметър напречна армировка срещу продънване не е 

ефективна (фиг.5.68).  

 

Фиг. 5.64. Състояние на областта на продънване – 4,0s  

(2) Деформираната схема на долната надлъжна армировка между К5 и К8 

показва по-големи премествания при връзката с периферната греда, но те са локални и 

напреженията в нея в тази област са ограничени (фиг.5.65). В близост до колоната 

вертикалните премествания на плочата и на надлъжната армировка са провокирали 

значителен опън в нея, който е характерен при отказ на напречна армировка (дюбели). 

Това всъщност е проява на алтернативно поведение на надлъжната армировка, 

установено и в Модел 1.  
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Фиг. 5.65. Поведение на долната армировка в плочата в сечение между К5 и К8   

(3) Горната армировка в направление към К8 е по-силно натоварена, поради 

големите принудени премесвания на плочата, свързана с гредата (фиг.5.65).  

(4) Дюбелите от първия периметър до колона К5 са тежко натоварени, но излизат 

от работа в напуканата зона (D8 на фиг.5.68).  

 

Фиг. 5.68. Напрежения в дюбели 
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5.7.2.5. Състояние на колоните 

(1) Преразпределението на силата 1790kN от К8 към близките колони в тяхната 

основа е както средва:  

 към колона К5 тя е около 350kN (110kN за ниво) или средно 20% от силата. 

 към колона К7 - около 1000kN или средно 55% от силата. 

 към колона К9 – около 450kN или средно 25% . 

(2) Изследванията показват по-тежко напрегнато състояние на колона К7, 

свързано и с най-голямото преразпределение на вертикална сила в нея. Колона К9, 

приета като ключов елемент за системата, изглежда в добро състояние, видими обаче 

са вертикалните пукнатини във възлите ѝ с гредите, провокирани от алтернативния 

опън.      

5.7.3. Сравнения и изводи 

 (1) Разрушението на модела е дуктилно с категорично провлачане и скъсване на 

главната армировка в гредите, които работят комбинирано (на огъване с опън) заедно 

с колоните – виренделово действие. 

(2) Около 20% от силата от колона К8 се преразпределя чрез безгредовите плочи 

и техните области на продънване към колона К5. 

(3) В областите на продънване на плочите при К5 се проявява алтернативно 

(нишково) действие на долната армировка в плочата над колоните, поради 

неефективност на вътрешните дюбели. 

(4) Въпреки установеното дуктилно поведение, поради ограничения период на 

изследване с невъзможност да се проследи финалното разрушение, целесъобразно е да 

се тества капацитетът на колоните и възлите, както и тяхното конструиране, при по-

висока степен на вертикално натоварване.  В тази посока са изследвани Модел 3-10 и 

Модел 3-12.      

5.8. МОДЕЛИ 3-10 И 3-12 

Тук са систематизирани само особеностите, които демонстрират формите и 

детайлите при разрушаване на триетажния модел след отказ на колона К8 в крайно 

извънредна изчислителна ситуация – въздействия при височина на сградата съответно 

10 и 12 етажа. По технически причини периодът на изследване не е достатъчен за 

фиксиране на тоталния колапс на фрагмента, но екстраполациите за разрухата са 

обозрими.  

5.8.1. Модел 3-10 

(1) Тук отказът на К8 е със скорост 1500kN/s. Провлачането на армировката в 

гредите е в момента 1,61s при все още непълен отказ на К8 и сила в нея 1650kN (в 

Модел 3-8 при скорост 1200kN/s силата е почти същата - 1637kN). Разрушението 

започва след скъсване на армировката в момента 2,0s  (фиг.5.71).       
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Фиг. 5.71. Поведение на долните армировки в гредите до разрушение 

(2) Представените в табл.5.6 демонстрации от ANSYS са за началото на 

разрушението (2,0s) и за края на изследванията (4,0s). Схемите и възлите се 

идентифицират лесно. 

Табл. 5.6. Разрушенията на Модел 3-10 

T = 2,0s – преместване 280mm T = 4,0s – преместване 425mm 
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5.8.2. Модел 3-12 

(1) Отказът на К8 е със скорост 1800kN/s. Провлачането на армировката в 

гредите е в момента 1,48s при все още непълен отказ на К8 и сила в нея 1760kN (в 

Модел 3-10 при скорост 1500kN/s силата е с 6% по-малка - 1650kN). Разрушението 

започна в момента 1,9s след скъсване на армировката (фиг.5.69).       

 

Фиг. 5.72. Поведение на долните армировките в гредите до разрушение 
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(2) Следващите демонстрации от ANSYS са за началото на разрушението (1,9s) 

и за края на изследванията (4,0s). Схемите и възлите се идентифицират лесно. 

Табл. 5.7. Разрушенията на Модел 3-12 

T = 1,9s – преместване 310mm T = 4,0s – преместване 515mm 

  

 

 

 

 

 
 

(3) Прегледът и анализът на тези демонстрации е изключително полезен за 

оценка на ролята на конструирането на армировката върху поведението на критичните 

области и възли от стоманобетонните конструкции изобщо.  



51 
 

Глава 6 

ИЗВОДИ, ПРЕПОРЪКИ И ПРИНОСИ 

6.1. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

6.1.1. За състоянието на проблема 

6.1.1.1. Непрекъснато нараства необходимостта значимите и стратегическите 

сгради да издържат на екстремни въздействия и събития, които трудно се дефинират 

по произход, разположение и големина. Това е сериозно предизвикателство за 

научната общност и за проектантите-конструктори. 

6.1.1.2. Във водещите нормативи до голяма степен е адаптиран натрупаният 

научен и приложен световен опит. На този фон, със своя ограничен и оскъден обхват 

и някои дори повърхностни изисквания, фамилията Евростандарти изостава, въпреки 

издадените чрез европейската комисия допълнителни анализи [N12, N16]. 

6.1.1.3. Подходът да се изследва здравината на конструкциите от неизвестни 

особени въздействия чрез сценарии за местно разрушаване (отказ) на отделен елемент 

и проучването на алтернативни пътища за товарите се счита за универсален, като 

се прилага и при експерименталните изследвания и при моделирането с цел решаване 

на приложни задачи. 

6.1.1.4. Безгредовите стоманобетонни конструкции са особено чувствителни и 

склонни към едновременен хоризонтален и вертикален колапс, т.е. към тотално 

разрушаване. Съвременните изследвания дори само върху критичното динамично 

продънване на плочите  са крайно недостатъчни [29], а други изследвания на тази 

група конструкции не са известни. 

6.1.1.5. Провеждани са динамични лабораторни изпитвания на мащабирани 

фрагменти от гредови конструкции. Такива обаче не са съвсем подходящи за 

безгредови плочи, тъй като в областите на продънване влиянието на мащаба е 

съществено.  

6.1.1.6. Численото моделиране с нелинейни крайни елементи не е достатъчно за 

изследвания на динамични явления, каквото е прогресивният колапс, тъй като, 

например, е трудно да се симулира адекватно преходът от огъване към мембранно 

действие на плочите. В теорията и практиката напоследък се налагат експлицитните 

динамични анализи с програмните продукти ANSYS Autodyn и LS-DYNA. Достъпните 

авторски публикации обаче са с непълни данни (по обясними причини), които не могат 

да се считат за декларирани. В този труд всички изследвания са проведени с ANSYS 

2019 R3 и версия 2020 R1.   

6.1.1.7. Детайлните числени симулации пък имат проблем с потвърждаване на 

резултатите, които много рядко могат да се сравняват с данни от натурни изпитвания. 

Обикновено се разчита на паралелни изследвания (т.н. на „вътрешно потвърждаване“).  

6.1.2. За резултатите от проведените изследвания  

6.1.2.1. Изследванията със „сила“ и „принудени премествания“ върху един и същ 

модел са подходящ начин за потвърждаване на резултатите при липса на 

експериментални данни. При мащабирани симулации размерите на крайните елементи 

не трябва да смущават „физиката“ на композитния материал стоманобетон: те трябва 

да са с най-малък размер 50mm, което съответства на удвоената големина и на едрия 

добавъчен материал и на минималните бетонни покрития. 
6.1.2.2. Установено е много добро съвпадение в поведението на едноетажния 

Модел 1 и на триетажния Модел 3-8, и двата предвидени на осеметажния фрагмент от 

сградата. Това означава, че експериментите са добре планирани и реализирани в 
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средата на ANSYS Autodyn. Всъщност това също е едно вътрешно потвърждаване на 

резултатите. 

6.1.2.3. Разрушенията на критичните области са резонни и доказват адекватно 

моделиране на материалите и на тяхното взаимодействие. Показателни са фигурите от 

табл.5.7, както и фиг.5.30, на които стремената „демонстрират“ своята независимост.  

6.1.2.4. В отделните триетажни модели динамичният отказ на колоната е 

симулиран с различна скорост на разтоварване. Регистрирана е консервативност на 

стойностите на силата в колона К8, която предизвиква провлачане на надлъжните 

армировки в гредите. Това е основание за допустимост на сравнения и екстраполация 

на резултатите.    

6.1.2.5. Установена е стабилност на стойностите на преразпределение на 

реакцията от разрушената колона към съседните вертикални елементи, чрез различно 

алтернативно поведение на отделните хоризонтални области от конструкцията при 

големи премествания. 

6.1.2.6. Предвид резултатите и консервативността, заложена в етажността на 

моделите, може да се твърди, че фрагментът от разглежданата безгредова конструкция 

притежава проектна здравина за предвиденото извънредно събитие.  

6.2. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА 

Необходимостта от проектирането на „здрави сгради“, които да издържат 

екстремни събития без проява на прогресивен колапс ще нараства. Значимите научни 

и приложни постижения в тази посока са резултат от изследванията и опитът предимно 

от началото на това столетие. Много от конструктивните аспекти на проблема се 

нуждаят от още по-задълбочени проучвания, други са съвсем в началото на развитието 

си, а трети дори не са … дефинирани.  

Този скромен труд със сигурност е първи опит за научно-приложно докосване 

до прогресивния колапс на строителните конструкции у нас. Предвид поставените 

задачи, проучваният тук проблем, разбира се, е обхванат ограничено.  Обективно 

недостатъчните налични технически възможности също са значим фактор. Затова ще 

е ценно проведените изследвания да се разширят и задълбочат: 

(1) Поведението на конституираните модели за изследване на здравината на 

избраната конструкция е оценено като адекватно. Необходимо е обаче те да бъдат 

поставени в условията на значително по-дълъг период на изчакване след реализиране 

на сценария за отказ на колона. Тук този процес е симулиран индиректно чрез 

допълнителни изследвания със симулиране на завишени вертикални въздействия. 

(2) Осигуряването срещу прогресивният колапс е съществено изискване за 

запазване на целостта на конструкцията след извънредно въздействие. За значими и 

отговорни конструкции е съществена и остатъчната здравина и експлоатационна 

годност след събитието, което е решаващо за вземане на решение за бъдещето на 

сградата. В тази връзка  могат да се поставят допълнителни ограничения към 

потенциалните повреди, които трябва да се предвидят като ограничения при 

изследванията. 

(3) Установената в [49] разлика в реагирането на областта на продънване на 

плочите непосредствено около колоната при статично и при динамично въздействие, 

макар и в по-ниска степен, се проявява и в настоящите изследвания. Известно е, че 

познатите огънати пръти (кобилици) са с локална ефективност точно в тези критични 

зони. Едно вариантно проучване на облекчения Модел 1 с комбинирано напречно 

конструиране на областите на продънване ще е принос към проблема.                        
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6.3. ПРИНОСИ 

Дисертационния труд е фокусиран върху изследването на здравината и 

алтернативното поведение на елементите на осеметажна безгредова стоманобетонна 

конструкция с периферни рамки при извънредна ситуация след динамичен отказ на 

крайна колона от първия етаж на сградата. За проучванията са използвани 

немащабирани изчислителни 3D-модели на целесъобразен фрагмент от реалната 

конструкция, както и мащабирани симулации на явления при отделни елементи. В тази 

връзка постиженията могат да се синтезират в четири научно-приложни приноса: 

6.3.1. Установено е виренделово поведение с големи премествания на приетата 

периферна рамкова система. Тя е ефективна превенция срещу преразпределението на 

големи сили към областите на продънване във вътрешността на безгредовите плочи, 

което гарантира здравината на конструкцията при отказ на крайна колона. Доказано е, 

че сценарий с отказ на ъглова колона не е меродавен. 

6.3.2. Конструктивните изисквания в Еврокод 8 [N7] към елементите на 

стоманобетонни рамки за среден клас на дуктилност (DCM) са необходимо изходно 

условие за проектиране на елементите по периферията, които осигуряват здравината 

на безгредовата конструкция. Същото се отнася и за капацитивните проверки на 

възлите, предвидени в стандарта. Към това трябва да се добавят извънредните 

специфични изисквания към ъгловите колони като задължителни ключови елементи, 

както и тези, които гарантират непрекъснатост на хоризонталните връзки.  

  6.3.3. Идентифициран е феноменът мембранно действие на долната армировка 

от плоча, разположена над колона с област на продънване. Той се оказва съществен за 

здравината, особено при динамичен пренос на товари, когато напречната армировка в 

първия периметър около колоната е неефективна. Потвърдено е също, че само 

конструктивните препоръки в Еврокод 2 за сгради [N4] не са достатъчни за 

осигуряване на такива области срещу случайно продънване.  

6.3.4. Чрез мащабиран и модифициран изчислителен модел на непрекъсната 

греда е уточнено взаимодействието огъване-нишково действие до пълно разрушаване 

след симулация на динамичен отказ на вътрешната опора. Поведението и резултатите 

са потвърдени чрез силово натоварване и чрез принудено преместване, приложени в 

мястото на опората. Въз основа на изводите и на критичния анализ на европейския 

стандарт БДС EN 1991-1-7 [N3] са направени предложения за допълване на 

либералните изисквания към стоманобетонните елементи, когато се разглеждат като 

хоризонтални опънни връзки в извънредна изчислителна ситуация. 
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