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Abstract:
The phenomenon Progressive Collapse occurs when a local failure in a structural element
causes overloading and consequential destruction in the adjacent elements, to the total collapse
of the structure or to the disproportionate to the original cause parts of it. In the context of our
time, providing the necessary robustness and alternative loading paths in the case of vertical
load-bearing element loss scenario becomes extremely important.
The report defines the basic descriptions related to the normative requirements for limiting the
local damages in the structures, as well as the classification of the basic forms and mechanisms
of destruction in the case of progressive collapse. The scope of future computational research
and analyses to be conducted in the dissertation thesis is presented in the context of modern
analyses of critical regions and fragments of structures. In conclusion some examples of
collapsed buildings are summarized, and trough them the size of the destructions in terms of
enormous human and material losses.
Keywords:
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1. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА
Броят на сградите с проявен непропорционален колапс във времето е сравнително
малък, но последиците, които поражда по отношение на човешки и материални загуби са
катастрофални. Нарастващата заплаха от терористични атентати в днешни дни прави
задължително осигуряването на сградите срещу този тип разрушение. В тази точка са
представени някои от примерите в историята за сгради, претърпели прогресивен колапс,
които са подробно анализирани в литературата, а на базата на направените заключения за
тяхното поведение, са направени промени в нормативните документи за осигуряване на
сградите срещу този тип фатално разрушение.
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1.1. Административна сграда Murrah
Един от най-шокиращите случаи на непропорционален колапс в историята е този на
Murrah Building - административна сграда, намирала се в Оклахома Сити.
Сутринта на 19 април, 1995 година, приблизително към 9:00 часа, камион, пълен с
експлозив, паркира близо до северната фасада на административната сграда и се взривява
(фиг. 1а). В резултат на експлозията и последващия колапс, 42% от конструкцията е
напълно разрушена (фиг. 1б), при първоначално засегнати от взривната вълна 4% от
конструктивните елементи. След този безпрецедентен акт на жестокост загиват 168 души,
а над 680 са ранени.

Фигура 1. Административна сграда Murrah, Оклахома Сити
1.2. Универсален магазин Sampoong Department
Sampoong Department е 5 етажна стоманобетонна сграда, намираща се в Южна Корея
(фиг. 2а). На 29 юни, 1995 година тя се разрушава катастрофално, като причинява смъртта
на 502-ма души и ранява 937.
Експертизата след инцидента доказва, че лошо проектиране, изпълнение и
експлоатация, са причинили непропорционалното разрушение на сградата. Оказва се, че
най-фатално е претоварването на плочата на най-горния етаж, след като са били
инсталирани нови климатични устройства, което е причинява продънване на няколко
места в плочата на петия етаж и последващо разпространение на разрушението на цялото
ниво. Динамичният товар от разрушените горни етажи претоварва долните нива и
предизвиква прогресивен колапс тип „палачинка“ на цялата конструкция (фиг. 2б), за помалко от 20 секунди сградата е сравнена със земята.

Фигура 2. Sampoong Department: а) Преди; б) След
2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ
2.1. Непропорционален колапс [7]
Този термин се използва за оценка на разрушението по определена мярка. Когато
едно разрушение е непропорционално на първопричината, тогава то се определя като
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непропорционален колапс. Използва се за оценка на щетите и не характеризира
поведението на конструкцията.
Разрушението може да бъде прогресивно по природа, но не е задължително да бъде
напропорционално.
2.2. Прогресивен колапс
ASCE 7-10 [3] - Разпространението на първоначална локална повреда от елемент на
елемент, предизвикващо, евентуално колапс на цялата конструкция или на
непропорционална част от нея.
GSA Gidelines [4] - Ситуация, при която разрушението на главен конструктивен
елемент води до колапс на съседни елементи, което от своя страна води до допълнително
разрушение. Следователно общите щети са непропорционални на първопричината.
EN 1990 [1] - Този термин е индиректно дефиниран в EN 1990, където кодът третира
основните изисквания, които конструкцията трябва да удоволетвори: „Конструкцията
трябва да бъде проектирана и изпълнена по такъв начин, че да не бъде разрушена от
събития, като експлозии, удар или последиците от човешки грешки в степен, която е
непропорционална на първопричината.“
Терминът „прогресивен“ се отнася към поведението на конструкцията при
разрушение.
3. ФОРМИ НА РАЗРУШЕНИЕ ПРИ ПРОГРЕСИВЕН КОЛАПС [8]
3.1. Прогресивен колапс тип „палачинка“
Когато капацитетът на вертикален носещ елемент се надвиши, това може да доведе
до разрушение на цял участък от конструкцията, както е показано на фиг. 3а.
Горната част от повредената конструкция започва да пада и да натрупва кинетична
енергия (фиг. 3б). Силата на удара обикновенно надхвърля изчислителната
носимоспособност на останалата конструкция (фиг. 3в). Ако подовата конструкция не е в
състояние да устои на удара, колапсът продължава да се разпространява (фиг. 3г).

Фигура 3. Етапи на разрушение при прогресивен колапс тип „палачинка [9]
3.2. Прогресивен колапс тип „цип“
Загубата на един вертикален конструктивен елемент (фиг. 4а) преразпределя
натоварването върху останалите елементи, разположени напречно на посоката на
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разрушението (фиг. 4б). Ако носимоспособността на останалите елементи се надвиши, тъй
като натоварването има динамичен характер, прогресивният колапс се индуцира (фиг. 4в).
Този тип колапс се свързва и със загуба на устойчивост в останалите елементи.

Фигура 4. Етапи на прогресивен колапс тип „цип“ [9]
3.3. Прогресивен колапс тип „домино“
При този тип прогресивен колапс е характерно първоначалното преобръщане на
един елемент, което води до трансформация на потенциалната енергия в кинетична,
поради загубата на равновесие. Ако елементите, засегнати от преобърнатия също загубят
равновесие, колапсът се разпространява в хоризонтално направление.
3.4 Прогресивен колапс от загуба на равновесие
Ако възникне първоначална повреда в критичен елемент, който стабилизира цялата
конструкция, може да възникне прогресивен колапс (фиг. 5г). Характерно за този тип
колапс е, че дори малки имперфекции или странично натоварване могат да го
предизвикат. Най-често колапсът започва от силно натиснатите елементи (фиг. 5б), при
които малко нарастване на натоварването води до големи деформации.

Фигура 5. Етапи на прогресивен колапс от загуба на равновесие [9]
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3.5. Комбиниран вид прогресивен колапс
Формите на разрушение, които са разгледани по-горе са относително лесно
разграничими и описани, но в някои случаи разрушението е комбинация от някои от
основните типове прогресивен колапс.
Например, непропорционалният колапс на административната сграда Murrah
(Оклахома Сити, 1995 г.) е комбинация от прогресивен колпс тип „палачинка“ и
прогресивен колапс тип „домино“. Характерна особеност на настъпилото разрушение е, че
големите хоризонтални сили, предизвикани от първоначалния отказ на части от
конструкцията, водят до преобръщане на други елементи.
4. КОНСТРУКТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
4.1. Здравина
Здравината на конструкциите се дефинира, като нечувствителност към локални
повреди – конструкцията не може да се повреди до степен непропорционална на
първопричината. Терминът може да бъде качествена или количествена характеристика.
EN 1991-1-7 [2] дефинира понятието здравина на строителните конструкции, като:
„способността на една конструкция да устоява на събития като пожар, експлозия или
последици от човешка грешка, без да бъде повредена до степен, която е
непропорционална на първопричината“.
4.2. Преосигуреност
Конструктивната преосигуреност [6] се отнася до наличието на множество носещи
елементи или многобройни пътища за предаване на натоварванията (фиг. 6), които могат
да понесат допълнителни товари в случай на повреда. Ако един или повече елемента се
разрушат, останалата част от конструкция е способна да преразпредели товарите и по този
начин да се предотврати цялостното ѝ разрушение.
Преосигуреността се отнася най-вече към метода за алтернативно предаване на
натоварванията (фиг. 4).

Фигура 6. Алтернативно предаване на натоварванията [7]
4.3. Непрекъснатост
Отнася се до непрекъснати връзки на елементите, както и до непрекъснатостта на
армировката в стоманобетонните елементи. Интегритетът, преосигуреността и/или
локалната устойчивост могат да бъдат подобрени чрез непрекъснатостта. Следователно
непрекъснатостта е част от здравината [6].
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4.4. Дуктилност
Способността на елемент или конструктивна система да понесе големи пластични
деформации без значителна загуба на носимоспособност. Дуктилността има голямо
влияние при прогресивен колапс и тя често е давана като фактор, който увеличава
здравината на конструкцията [6].
4.5. Размери на допустимата повреда
(1) БДС EN 1991-1-7 [2]
Препоръчителната стойност е 15% от подовата конструкция или 100 m2, което от
двете е по-малко, във всеки от два съседни етажа.
(2) UK The Building Regulations 2010 – Approved Document A 2013 [7]
Препоръчителната стойност на допустимата повреда, която лимитира този документ
е същата, която е залегнала и в БДС EN 1991-1-7 [2]. Важно е да се отбележи, че тези
препоръчителни стойности отговарят на вътрешни взривни натоварвания, но този
сценарий не е подходящ при премахване на външен конструктивен елемент. При такъв
сценарий няма причина да се допусне разрушение в подовата конструкция непосредствено
под отстранения елемент. В [7] е предложена алтернативна препоръка, при която се
позволява разрушение на 15% или 100 m2, която стойност от двете е по-малка, само от
подовата конструкция над премахнатия елемент (фиг. 7).

Фигура 7. Препоръчителни размери на допустимата повреда – предложение [7]
(3) US UFC 4-023-03
При премахване на външен конструктивен елемент местната повреда да не
превишава 70 m2 или 15% (която стойност от двете е по-малка), от подовата конструкция,
директно над премахнатия елемент.
При премахване на вътрешен конструктивен елемент местната повреда да не
превишава 140 m2 или 30% (която стойност от двете е по-малка), от подовата
конструкция, директно над премахнатия елемент.
5. СТРАТЕГИИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ СРЕЩУ
ПРОГРЕСИВЕН КОЛАПС
Стратегиите за осигуряване на конструкциите срещу прогресивен колапс се разделят
на директни и индиректни подходи [5].
(1) Индиректните подходи (фиг. 8) се състоят в това да се прилагат правила и
предписания за проектиране, като минимални изисквания за носимоспособност,
непрекъснатост, дуктилност и преосигуреност. Поведението на конструкцията не се
разглежда изрично. Този подход е насочен към проблема, определяйки и включвайки
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характеристики на конструкцията, които да подобрят здравината ѝ, но без да се обръща
специално внимание на натоварването или събитието, което може да предизвика колапса.
(2) Директните подходи (фиг. 8) включват проектиране, базирано на поведението на
конструкцията, като оразмеряването на „ключови елементи“, които да понесат екстремни
стойности на страничен натиск и търсенето на алтернативни пътища за предаване на
натоварванията.
Стратегии за осигуряване на конструкциите
срещу прогресивен колапс

Директен метод за осигуряване на
конструкциите

Алтернативни
пътища за предаване
на натоварването

Индиректен метод за осигуряване на
конструкциите

Ключов елемент,
проектиран да поема
предвижданото
особено въздействие

Минимални нива на
носимоспособност,
дуктилност и
непрекъснатост

Опънни връзки вертикални и
хоризонтални връзки

Фигура 8. Методи за проектиране на конструкциите срещу прогресивен колапс
6. ПРИМЕРИ ЗА АНАЛИЗ НА КРИТИЧНИ ФРАГМЕНТИ ОТ
СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ
6.1. Съпротивление срещу прогресивен колапс на едноетажен мащабиран фрагмент
от рамкова конструкция [10]
Една от най-опасните загуби на вертикален носещ елемент е тази на предпоследната
външна колона. Намалява се хоризонталното подпиране на външните елементи, което от
своя страна затруднява развитието на опънно мембранно действие в плочите. Плочата
работи като опънна мембрана, но с развитие на натисков пръстен, характерно за
странично неподпрените полета (фиг. 9а). 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 във вътрешността на конструкцията (фиг. 9б).
Експериментът е насочен към изследването на фрагмент от конструкция с
двупососочно армирани полета и двуотворни рамки. Образецът е намален с мащаб 1/3, за
да може по-лесно да бъде изпитан в лабораторни условия.

Фигура 9. Проблеми, които възникват при премахване на външна предпоследна колона
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Проведено е и квази-натурно изпитване на образеца (фиг. 10а). Използван е
програмния продукт LS-DYNA за експлицитно решение на задачата във функция на
времето. При решението на модела са взети под внимение както геометричната, така и
материалната нелинейност. Този модел изследва поведението на конструкцията при много
големи деформации, предизвикани от местната повреда и поради това развитието на
пукнатините не е проследено.

Фигура 10. а) Компютърен модел; б) Сравнение на получените резултати [10]
Конструкцията се разрушава при достигане на преместване от 350 mm и натоварване
60 kN (фиг. 10б). Алтернативните пътища за предаване на натоварванията са мембранното
действие на плочите и работата на гредите като разтежима нишка. Тези явления
увеличават носимоспособността на образеца с 30%. Експериментът доказва, че за да се
избегне непропорционален колапс е изключително важно те да бъдат взети под внимание
при конструирането и изчисляването на сградите за обичайни въздействия.
Анализът на данните показва, че елементите преминават през четири основни етапа
преди да настъпи колапс в конструкцията (фиг. 10б):
 Еластична фаза - OA;
 Еласто-пластична фаза - AB;
 Пластична фаза - BC;
 Мембранно действие в плочите / работа на гредите като разтежима нишка - CD.
6.2. Изследване на поведението на мащабирана рамкова конструкция при
премахването на външна колона [11]
Експериментът е проведен в Iran University of Science and Technology (IUST), като
част от цяла програма свързана с изследването на поведението на конструкциите при
локални повреди. Авторите представят мащабиран в съотношение 3/10 образец на 10
етажна бизнес сграда с рамкова контструкция. Експерименталният образец е част от
външната рамка на сградата от първия етаж. Материалите използвани за експеримента са:
бетон C25/30 и армировъчна стомана B500.
Образецът е подложен на монотонно вертикално натоварване в мястото на
премахнатата средна колона. След прилагане на натоварването започва развитието на
пукнатини от огъване в цялата греда. При преместване 25 mm и сила 25 kN започва
пукнатинообразуване в местата на връзките на гредата с колоните. Когато преместването
нараства до 40 mm, отговарящо на сила 27 kN пукнатините са достигнали 90% от
височината на гредата. На фиг. 11а е показано развитието на пукнатините. По време на
изпитването образецът достига 306 mm провисване преди да се разруши, при сила 35 kN
(фиг. 11б).
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Резултатите от проведеното изследване показват, че работата на гредата като
разтежима нишка е увеличило капацитета ѝ с 30% при провисване 2 пъти височината ѝ.
Провисванията, които е развила под действието на натисковата арка са 40% от височината ѝ.

Фигура 11.а) Развитие на пукнатините; б) Преместване във функция на натоварването [11]
6.3. Изследване на поведението на мащабирана рамкова конструкция при
премахването на външна колона и отчитане на влиянието на напречната рамка [12]
Този експеримент е продължение на предходния, описан в т. 6.2, но се отчита
влиянието на напречната рамка при развитието на алтернативни пътища за предаване на
натоварванията. Получените резултати са сравнени с тези от изпитването на 2D рамката
от т. 6.2 и са показани на графиката на преместването във функция на натоварването на
фиг. 12.
Проведеният експеримент показва, че натискова арка в напречната греда не се
развива, също така тя не успява и да заработи като разтежима нишка, поради
недостатъчното хоризонтално подпиране. Но за сметка на това носимоспособността на
надлъжната рамка се увеличава значително поради включването на третия елемент в
конструкцията, който помага натоварването да се преразпредели симетрично в
елементите.

Фигура 12. Сравнение между получените резултати [12]
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7. БЪДЕЩА РАБОТА В ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
В контекста на проведените изпитвания на критични части от стоманобетонни
конструкции в бъдещия дисертационен труд ще бъде направено квази-натурно изпитване
на фрагмент от стоманобетонна сграда с популярната и често използвана у нас
конструктивна схема с безгредова плоча и стоманобетонни греди по краищата ѝ (фиг. 13).

Фигура 13. Фрагментът от стоманобетонна сграда, който ще бъде изследван
Целта на изследването е да се проследят алтернативните пътища за предаване на
натоварванията в плочата и стоманобетонните греди, след като бъде премахнат
вертикален носещ елемент, и как тази загуба би се отразила на цялостното поведение на
сградата и носимоспособността на продънване на плочата.
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