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1.  ГЛАВА 1 - ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА 

ТРЪБОПРОВОДНИТЕ СИСТЕМИ С ПОЧВЕНАТА СРЕДА 

1.1 Въведение 

Тръбопроводните системи са неразделна част от съвременната човешка 
дейност. Древни останки от подобни съоръжения са намерени по цялото 
земно кълбо. Тези ранни строителни съоръжения са добри примери за 
човешката находчивост и прогрес.  
По-ефективното прогнозиране, проектиране и оценка на поведението на 
вкопани тръбопроводи по време и след различни натоварвания и въздействия 
изисква опознаване на редица параметри, както на самите въздействия върху 
тръбопровода, така и на системата почва-тръба.  
Детайлното описание на условията на работа на системата включва серия от 
елементи: Геометрия на тръбата; Характеристики на материала на тръбата; 
Функции и изискванията за работоспособност; Експлоатационни условия и 
натоварвания; Обща геометрия на трасето; Почвени характеристики на 
материалите за обратни засипки и технология на изграждането им; 
Хидрогеоложки условия; Хидроложки условия; Наличие на свлачищни, 
срутищни, суфозни и карстови процеси (геоложки хазарт); Тектонски 
движения; Сеизмични въздействия и др. 
Сеизмичният анализ на вкопаните тръбопроводни системи заема важно място 
в комплекса от изследвания. От опит, обобщен от множество автори през 
изминалите години на експлоатация (почти целия 20ти век) е установено, че 
разрушенията поради сеизмични причини заемат относително голям процент 
~ 5-15% от общото количество откази.  
В началото на 20ти век, Anson Marston за пръв път предлага метод за анализ 
на поведението на вкопана тръба с почвен масив. Развитието на методите на 
механиката, подпомагани от компютърните технологии, придават на 
взаимодействието на системата тръба -почва нови форми и се създават нови 
възможности за по-широка интерпретация на експерименталните резултати и 
изследвания. Тук трябва да се подчертае факта, че в това взаимодействие 
работят материали с различни механични свойства: тръбна система 
(еластични) и почва (еласто-пластични).  
Както е известно, понятието почва има широк смисъл, но за инженера на 
подземни съоръжения това е среда, в която той развива своите решения. За 
последните 3-4 десетилетия на 20ти век динамиката на почвите заема все по-
широко място в инженерната практика, като развитието й се свързва с 
имената на Arthur Casagrande, Hardin, B. O., Drnevich, V. P., Seed H. B., Wong 
R. T., Idriss I. M., K. Tokimatsu, J. Lismer, Roscoe, K. H., Buliand J.B., Pyke R. M., 
Ishihara K., Iwasaki T., Prakash Sh., Б.И. Дидух, В. М. Ляхтер, Ю.С. Яковлев и 
др. Както се посочва от някои автори, развитието на методи за анализ на 
почвите е заимствано от познанието за други композитни материали 
(например бетон).  
Почвата представлява многофазен материал, съдържащ твърда част, вода и 
газ. Типичното поведение на почвата в съвременен аспект добре се 
илюстрира с представената на фигура 1.1 зависимост.  
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фигура 1.1. Специфично поведение на почвата (1.1) 
∗ 

 

Друг основен акцент в поведението на почвата е картината на „напрегнато и 
деформирано” състояние. Вариациите при всички известни решения се 
диктуват основно от зависимости на физическото състояние и механичното 
поведение като функция на множество необходими за описанието параметри. 
  

1.2 Ефекти на динамичните въздействия върху поведението на 

почвите 

Динамичните товари заемат основно място в анализите на напрегнатото и 
деформирано състояние на конструкции и съоръжения, намиращи се в контакт 
с почвата. От друга страна, динамични са всички натоварвания, които се 
променливи във времето. В разглежданията на трифазната дисперсна 
система - почва и предвид връзката на свойствата с кинематиката на нейния 
скелет, натоварванията могат да се разглеждат като товари, предизвикващи 
малки деформационни промени и такива, при които промените са съществени.  
Земетресенията представляват най-големия източник на динамични товари за 
почвените масиви, сградите, подземните строителни или комуникационни 
конструкции.  
 

1.3 Ефекти на въздействията върху вкопани тръбопроводни системи  

Натоварванията, действащи върху вкопаните тръбопроводни системи, са 
основен елемент от целия комплекс от анализи, необходими за изясняване на 
взаимодействието на съоръженията с масива. На фигура 1.2 са представени 
възможни механизми на дълготрайни движенията на почвените масиви в 
обхвата на трасето. 
 
 
 
 

 
∗
Цитираните в скоби номера на фигури, таблици и формули съответстват на номерата в основната  

  работа 
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Фигура 1.2. Ефекти при дълготрайни движенията на почвения масив (ASCE) (1.3) 

Очаквани сеизмични движения и примери за ефекти от разпространението на 
сеизмични вълни по трасето са представени на фигури 1.3 и 1.4. 

 
Фигура 1.3. Изплуване на тръбопровод при разпространение на надлъжни сеизмични 

вълни (USGD Photo Library) (1.4) 

 
Фигура 1.4. Загуба на местна устойчивост и разчленяване на тръбата при 

разпространение на надлъжни сеизмични вълни (EERI, 1995) (1.5а) 

Опитът показва тенденцията вкопаните конструкции в по-голяма степен да 
запазват надеждната си работа в сравнение с надземните съоръжения при 
сеизмични въздействия.  

1.4 Почвени характеристики  

От времето на първите лабораторни изследвания на Francois Gadroy (1746), 
лабораторната практика в областта на геотехническото инженерство е 
изминала дълъг път. До скоро като основни динамични параметри са 
разглеждани само два – модул на напречни деформации G и коефициент на 
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затихване D, което приемане е достатъчно за дефинирането на еласто-
вискозния модел. С разширяването и използването на специфични методи за 
изследване, става възможно дефинирането и използването на почвени 
модели, ползващи все по-голям брой параметри и съответно решаването на 
все по-широк кръг проблеми.  
Почвените модели позволяват да се изследва поведението на дисперсните 
системи както при малки деформации (коефициент на затихване и модул на 
напречни деформации), така и при големи деформации чрез отчитане на 
влиянието на броя цикли на натоварване, изменение на порния натиск, 
характеристиките на якостта на срязване и др.  
За описание на поведението на почвата основен интерес от днешна гледна 
точка представляват следните параметри - Зърнометричен състав; Водни 
съдържания и класификационни показатели; Плътности; Коефициент на 
леглото; Деформационни модули; Коефициенти на затихване; Потенциал 
на втечняване; Еквивалентни циклични почвени характеристики и др. В 
общия обем данни за анализ може да се добави и предизвиканата от 
въздействията промяна на част от изброените параметри. 
На фигура 1.5 са представени обобщени резултати за поведението на 
отношението на модулите на напречни деформации и коефициента на 
затихване, получени и модифицирани с експериментални данни на Laird и 
Stokoe (1993). 

 
Фигура 1.5. Зависимости на Hashash – Park (1.11) 
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Нелинейните характеристики на почвата при малки деформации са добре 
познати и използват изменението на модулите на напречни деформации и 
коефициента на затихване (еласто-вискозен модел). Интерес представлява 
промяната на параметрите с промяната на всестранния натиск (фигура 1.5). 
При тази ситуация лабораторните данни от резонансен колонен апарат, които 
са утвърдена методика, трябва да се ползват с внимание. 
Оценката на влиянието на сеизмичните въздействия върху почвите изисква и 
отчитане на промяната на деформациите във времето. При стойности на 
напречните деформации под 10-5 (при много малки деформации) почвеното 
поведение може да се счита за еластично, но при по-големи стойности на 
деформациите остава открит въпросът как да третираме проблема. На фигура 
1.6 двама изследователи предлагат обобщено качествено представяне на 
работата на почвения материал при различните задачи в областта на 
Геотехниката. Atkinson и Sallfors разграничават три основни интервала на 
поведение на почвата, като ги обвързват с големината на деформациите. 
Когато срязващите деформации надхвърлят стойности от 10-5, поведението на 
почвата може да се разглежда като нелинейно и в този случай да няма 
еднозначен метод за дефиниране на моделните параметри. Това прави 
задачите в Геомеханиката комплексни и многопараметрични. 
 

 
Фигура 1.6. Диаграма на изменение на отношението на модулите във функция на 

деформациите по Atkinson и Sallfors (1.12) 

Сравняването на стойностите на началния модул на напречни деформации G0 
с тези от следващите пълни и локални цикли, показват последователната 
редукция в стойността му. Анализът на горната фигура води до извода, че при 
опит за намиране на детайлен модел на динамичната реакция на почвата е 
необходимо да се отчетат още начални параметри, които могат да бъдат - 
Амплитуда на цикличните деформации γ; Главни средни ефективни 
напрежения σ’m; Коефициент на порите е; Брой на товарните цикли N; Степен 
на водонасищане; Ефективни параметри на якостта на срязване φ’ и с’; Ефект 
на времето; Overconsolidation ratio OCR – коефициент на преуплътняване. 
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1.4.1 Методи и апарати за определяне на динамичните почвени 
характеристики 

В областта на динамиката на почвите са познати голям брой методи за 
определяне на динамичните почвени характеристики. Важно изискване към 
апаратите за динамични изследвания е да създават условия на работа на 
материала чрез използването на товарни характеристики, близки до 
различните динамични товари в тяхната естествена среда. 
Първият апарат за динамични изследвания на почвата е махалния товарен 
апарат на Casagrande и Shannon (1948, 49). Техниката на резонансния 
колонен апарат е известна от работите на Hardin и Richard (1963), Hall и 
Richard (1963), Drnevich, Hall и Richard (1967). Преимуществата на 
резонансния апарат най-пълно са обобщени от Hardin и Music (1965) и Hardin 
и Black (1963), като те развиват възможностите на апарата с цел прилагането 
му при анизотропни натоварвания. 
Seed (1960) предлага използването на апарат за динамично изпитване, с 
помощта на който могат да се определят броя цикли, при които се разрушава 
почвения образец. Почвеният образец е подложен на триосово натоварване с 
измерване на деформациите във вертикално направление във всеки един 
момент от време (Seed и Feed, 1982). 
Друг метод и апарат за определяне характеристиките на якостта на срязване 
при динамични натоварвания е предложен от Roscoe (1953).  
Определянето на динамичните почвени характеристики на място (in situ) има 
много предимства, като най-важните от тях са запазването на естественото 
физическо, напрегнато и деформирано състояние. 
През 1972 г. Stokoe и Woods предлагат метод за определяне на скоростта на 
вълна, разпространяваща се от един сондаж до друг. При него в два 
паралелни сондажа са поставени генератор на трептения и регистриращо 
устройство. Вида на генератора е различен в зависимост от начина на 
създаване на деформационните вълни. Той може да бъде както импулсен, 
така и цикличен генератор. 
В практиката основно се различават три модификации на метода с 
разпространение на вълни (Wave Power Method) - up-hole, down-hole и cross-
bore hole. В up-hole изпитването сензорът се разполага на повърхността, а 
вълните се генерират на различна дълбочина в сондажа. В down-hole 
изпитването генераторът е разположен на повърхността и система от сензори 
се разполага вътре в сондажа.  
Развитието на полевите методи предлага и модификация на статичния 
пенетрометър, която позволява генериране на трептения в почвата (SCPT). 
Чрез този апарат е възможно получаването на пространствена картина на 
поведението при разпространение на вълни, генерирани от актуатор в 
пенетрационната глава. 
 

1.5 Математични почвени модели 

Изследването на напрегнатото и деформирано състояние на почвата е 
основна задача, залегнала в трудовете на редица изследователи. За 
преодоляването на различията в теорията и практиката са предлагани 
множество решения, които с различна степен на точност дават картина на 
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напрегнатото и деформирано състояние на дисперсната среда. Голяма част 
от методите за описание чрез моделиране на поведението могат да се 
разделят в следните категории:  
„Хипо-еластичност” - Drucker и Prager (1952), Kondner (1963), Duncan и Chang 
(1970), Nelson и Baron (1971), Truesdell (1955);  
„Опростен еластопластичен механизъм” - Anandarajah (1994), Been и Jefferies 
(1985), Di Prisco et al. (1993), Drucker et al. (1955), Hill (1950), Lade (1977, 1990), 
Lade и Duncan (1975), Lade и Kim (1975), Prager (1959), Roscoe и Burland 
(1968), Roscoe et al. (1958), Schofield и Wroth (1968);  
„Еласто-пластичен механизъм”, зависим от няколко параметъра - Aubry et al. 
(1982), Baladi и Rohani (1979), DiMaggio и Sandler (1971), Gajo и Muir Wood 
(1999), Kabilamany и Ishihara (1991), Lade (1988), Mandel (1965), Prevost и 
Keane (1990), Rouainia и Muir Wood (2000), Sandler et al. (1976); 
„Вискозно-пластичен модел” - Adachi et al. (1994, 1998), Adachi и F. Oka (1982), 
Perzyna, P. (1965, 1971); 
„Хистерезисен-хипопластичен” модел - Bauer (1993, 1995), Sikora (1995), 
Niemunis (1997), von Wolffersdorff (1996), Kolymbas (1981, 1985, 1987), Niemunis 
и Herle (1997), Wu and Bauer (1993, 1996) и др. 
Подчиняването на всички характеристики, описващи поведението на почвата, 
на строги математични зависимости е свързано със значителни трудности 
поради големия обем необходими параметри и поради това на практика те се 
нуждаят от допълване с определени чрез натурни изследвания опитни 
модели. 
 

1.6 Модели на взаимодействие на вкопани тръби с почвен масив  

Търсенето на достоверна интерпретация за прогнозиране на 
експлоатационните условия поставя високи изисквания при проектирането, 
изграждането и експлоатацията на вкопаните тръбопроводни системи.  
Множеството изследвания, проведени до 1971г., на разрушения при големи 
сеизмични въздействия, налагат необходимостта от регламентиране на 
проектните решения, което се следва от създаването през 1974 г. на 
технически комитет към ASCE по проблемите на преносните мрежи.  
Особено място в изследванията на вкопаните тръбопроводни системи заемат 
работите на Ю. К. Амбриашвили, А. И. Ананьин, Г. И. Глушков, В.М. Ляхтер, Ю. 
С. Яковлев, И. Д. Красулин, Н. Г. Фигаров, А. С. Гехман и др.  
Изграждането на надеждни модели, подкрепени с лабораторни и in situ 
изследователски подходи, създава условия за анализи на напрегнатото и 
деформирано състояние на системите при широк спектър от въздействия. 
Моделите могат да се развиват като линейни и нелинейни чрез дискретни 
контактни елементи, показани на фигура 1.7. 
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фигура 1.7. Линейни и нелинейни контактни елементи (1.23) 

Този подход с отчитане на спецификата на натоварване и поведение на 
почвата, позволява решенията да отразяват голяма част от разглежданите по-
горе механизми на взаимодействие и чрез тях да се прилагат при следните 
групи анализи: 
Квазистатичен анализ, при който да се определят почвените параметри в 
зависимост от очакваната големина на деформациите; 
Динамичен анализ във времето при еластичен анализ или контактен модел с 
отчитане на нелинейното почвено поведение и промяната на почвените 
свойства във функция на големините на деформациите.  
Представените по-горе модели на взаимодействие се основават на 
принципните постановки на механиката в областта на динамичните решения и 
до голяма степен покриват познанията в тази област. 
 

1.7 Изводи и дефиниране на задачите на дисертационния труд 

От анализа на представените по-горе проблеми на взаимодействие на 
вкопаните тръбопроводни системи могат да се маркират следните изводи: 
• Почвата проявява еласто-пластични свойства при деформации ε >10-5(10-4); 
• Намирането на единен модел, който да отразява целия комплекс от реакции 
на почвата като многофазна система е задача, зависеща от множество 
физични и механични показатели; 

• Цифрово-експерименталните анализи с използване на математичните 
модели изискват коректна дефиниция на почвените константи; 

• Описанието на динамичната реакция на почвата чрез моделите на Mohr-
Coulomb, Cam-Clay и модела с нарастваща коравина (Hardening Soil Model) 
се нуждаят от допълнителен набор параметри (освен изменението на 
модула на напречни деформации и коефициента на затихване) при 
изследване в условия на дву и тримерна среда; 

Разгледаните почвени модели могат да се използват като подход за 
определяне на поведението на почвата, като се отразява промяната на 
свойствата (параметрите на модела) на почвата във функция от големината 
на деформациите; 
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Натоварванията в общия случай са комбинация от статични и динамични 
товари - едните са причинени от неотменното действие на гравитацията, 
другите са продукт на естествените движения на земната кора.  
Вълновото разпространение в почвения масив е задача, която при еластичен 
вискозен модел е вече решена и търпи развитие, като се търсят коректни 
модели за описание на еласто-пластичното почвено поведение;  
Земетресенията представляват най-големия източник на динамични товари за 
почвения масив, сградите, подземните строителни или комуникационни 
конструкции. 
Възможните са различни подходи за решение на поставените проблеми и 
един такъв опит е представен в настоящата работа чрез следните задачи: 

• Запознаване с проблема и с текущите решения и търсенето на 
контактен модел за изследване на поведението на вкопаната тръбна 
система; 

• Изследване на достатъчен обем от адекватни почвени свойства за 
описание на поведението на почвата при статични и динамични 
натоварвания, като параметрите се обвързват с големината на 
деформациите; 

• Анализ и сравнение на резултатите чрез използване на известни 
нормативни и почвени модели за описание на напрегнатото и 
деформирано състояние на почвата при взаимодействие със 
тръбната система.   

• Създаване на динамични модели за изследване на 
взаимодействието. 

Така дефинираните задачи изискват анализ и сравнение на изследванията с 
такива, получени чрез използване на утвърдени техники за описание на 
работата на системата почва-тръба. Методите и апаратите за определяне на 
динамичните характеристики дават възможности за определяне на основните 
параметри на анализа на напрегнатото и деформирано състояние на почвата. 
Обхватът на работата по-нататък преминава през модифицирана конструкция 
на апарат за триосово изпитване с възможност за прилагане на циклични 
тангенциални напрежения върху почвени образци (глава 2). В глава 3 са 
представени сравнителни анализи на приложенията на известни почвени 
модели. Глава 4 съдържа числови анализи за изследване на поведението на 
вкопани тръби при циклични въздействия. В приложение А са представени 
основни конструктивни чертежи на апарата за триосови изпитвания.  
 

2. ГЛАВА 2 - ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

2.1 Основна философия на конструирането на апаратите 

В лабораторната практика се прилагат голям набор от изпитвания за 
определяне на физичните и механични характеристики на почвата. Една част 
от тях са разгледани в главa 1 и са свързани с имената на Casagrande и 
Shannon, Roscoe, Hardin и Richard (1963), Hall и Richard (1963), Drnevich, Hall и 
Richard (1967), Stokoe и Hoar (1978) и др. След анализ на възможностите на 
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известните апарати за динамични изпитвания се породи идеята за 
конструиране на апарат, който да позволява измерването както на 
параметрите на състоянието, така и на механичните свойства на почвата във 
функция на циклично натоварване.  
Известни са изпитвания на анизотропното напрегнато състояние на почвени 
образци в триосова камера, извършени от Broms и Casbarian, 1965, по-късни 
модификации на: Hight et al., (1983), Alarcon et al., (1986), Ampadu и Tatsuoka, 
(1993), Huang et al. (1994) и др. 
Като основна цел на работата в обема на изследванията е конструирането на 
модификация на апарат (на базата на апарат Wykeham Farrance) с 
възможност за изследване на пробните образци до разрушение при 
измерване на следните основни параметри: Поведение на девиатора на 
напрежения; Порен натиск; Деформационни модули (начални, при 
разтоварване и повторно натоварване); Коефициенти на Poisson; Ъгъл на 
дилатансия; Характеристиките на якостта на срязване при стандартни условия 
и при циклични натоварвания. 
В новата конструкция на апарата е създадена възможност за добавка от 
допълнителни тангенциални напрежения, задавани чрез торсионно циклично 
въздействие. При този процес естествено се наблюдава редукция на 
коравината на системата. Схематично представяне на напрегнатото 
състояние е предложено на фигура 2.1.  

τ13, t =f (± Mt/It)

Mt

σ3 + q=(σ1 - σ3)

σ3 σ3

σ3

q=(σ1 - σ3)

σ3 + q

σ
3

τ13 =f (q)τMAXτMAX

ε

τ13 

σ
3

σ3 +q

q=(σ1 - σ3)

σ3

σ3σ3

σ3 + q=(σ1 - σ3)σ3

σ3 σ3

σ3

 
Фигура 2.1. Напрегнато състояние на образците в триосови условия (2.1) 

Основната идея при конструирането на този апарат е търсенето на директен 
метод за определяне на физичните и механични характеристики при циклично 
натоварване. Те са използвани за дефиниция на параметрите на известните 
почвени модели „Mohr-Coulomb” и модела с нарастваща коравина (HSM). В 
последствие те са приложени при създаване на дискретни модели за 
описание на взаимодействието на вкопана тръба с почвата.  
 

2.2 Особености на конструктивното решение на апарата 

В работата е използва конструкцията на триосов апарат „Wykeham Farrance„ 
на лабораторията по Геотехника на УАСГ, която е модифицирана с оглед 
поставените задачи. Основната промяна е елемент от триосовата камера, 
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позволяващ вграждането на образец с диаметър 70 mm. Тук са внесени 
конструктивни промени, позволяващи прилагането на циклично ротационно 
въздействие при основата на образеца. Принципна схема на конструкцията на 
новия апарат е показана на фигура 2.2 (основни чертежи на апарата са 
дадени в приложение А). Тази механична система е развита така, че да се 
постигнат параметри на трептенията, близки до тези на реалните 
въздействия. 
Цикличното въздействие позволява промяна на амплитудата на 
допълнителните тангенциални деформации при различни честоти на 
трептенията. Усукващите трептения се упражняват върху образеца чрез 
предавателен механизъм с линейна връзка между сила и преместване 
(пружинен) и с възможност за движение с ъгъл до 90°. Запазена е основната 
възможност на апарата за измерване на вертикалните и обемни деформации, 
девиатора на напреженията, порния натиск в образеца за всеки момент от 
време на натоварване и чрез тях се определят характеристиките на якостта на 
срязване и броя цикли при достигане на максималния девиатор. 

r

Мt

Ft

q =  (σ1-σ3) A

 
фигура 2.2. Принципна схема на апарата (2.2) 

При използване на тези конструктивни възможности са изпитани шест двойки 
проби от ненарушен почвен материал при стандартни условия по процедурите 
на ASTM и с прилагане на циклично усуквателно движение, едновременно с 
нарастване на вертикалния девиатор на напреженията. 
 

2.3 Лабораторни опити  

С описания апарат за трисово торсионно натоварване на пробни образци са 
извършени серия от изпитвания на глини в ненарушено състояние. Пробните 
тела са обработени от сондажни ядки с диаметър 132 mm с  дълбочини на 
залягане в естествени условия до 28 m и физични свойства, представени на 
фигура 2.3. 
Пробите са изпитани в лабораторията по „Земна и скална механика” на УАСГ, 
като за определянето на физичните свойства са използвани българските 
стандарти. Всички пробни образци за изследване са подбрани внимателно, 
като е търсена постоянност на физичните свойства и положението на 
материала в дълбочина. Използването на тези материали създаде 
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възможност да се набавят достатъчен обем на проби със сходни показатели 
при степен на водонасищане Sr ≈1 и постоянни начални обемни плътности на 
пробните образци.  
За представената серия от лабораторни проби са получени и механичните 
свойства при стандартни изпитвания. В таблица 2.1 са представени 
резултатите от компресионните изпитвания. 
 

Таблица 2.1. Компресионни свойства - определени по БДС 8992 (2.2) 

Дълбочина 
(depth), m 

Проба 
(sample) 

№ 
Лаб. № 

Начален 
коеф. на 
порите  

σ=0.1  MPa σ=0.2  MPa σ=0.3  MPa σ=0.4  
MРa 

Компрес. 
модул 

Компрес. 
модул 

Компрес. 
модул 

Компрес. 
модул 

е0 М [MPa] М [MPa] М [MPa] М [MPa]

8.50-8.80 3 4320 1,037 4,100 5,550 9,900   

15.0-15.2 3 269-12 1,070 3,750 2,600 4,700 6,800 

19.8-20.0 4 269-10 1,117 6,500 7,600 8,800   

20.5-20.8 4 2693 1,013 5,800 7,100 8,100   

27.5-27.7 6 2695 0,702 4,400 5,400 6,500 7,700 
27.50 - 
27.70 5 4303 0,826 3,100 5,350 7,500   

27.50 - 
27.70 5 4308 0,770 2,900 4,150 8,000   

27.50 - 
27.70 4 4317 0,696 2,600 3,650 4,550   

 

В таблица 2.2 са описани получените резултати от плоскостно срязване с 

апарат за контрол на деформацията (апарат на Taylor). 

Таблица 2.2. Якост на срязване - определена по БДС 10188-82 (2.3) 

Дълбочина 
(depth), m 

Проба 
(sample) 

№ 
Лаб. № 

Ъгъл на 
вътрешно 
триене ϕ, о 

Кoхезия, 
kPa 

5.0-5.2 1 269 -1 12,3 36 

9.8-10.0 2 269 - 2 9,9 49 

14.7-15.0 3 269 - 7 17,6 10 

15.2-15.4 3 269 - 9 21,3 15 
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Изменение на физичните свойства на материала в дълбочина 
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фигура 2.3. Промяна на физичните свойства в дълбочина (2.3) 

 

2.4 Методика и резултати от изпитанията на глини при триосово 
разрушение 

Всички представени по-долу изпитвания са извършени с плътни цилиндрични 
пробни образци в ненарушено състояние с размери 70 mm и височина от 
145÷155mm. Пробните образци са изрязвани от доставените почвени проби, 
както е показано на фигура 2.4. 

   
фигура 2.4. Подготовка на образците (2.4) 

Изпитванията са извършени в условията на консолидиран-недрениран (CU) 
опит при степен на водонасищане средно Sr > 0.985-0.99 и при цитираните по-
горе процедури за вграждане, консолидация и скорост на нарастване на 
девиатора. 
След подготовката на образците, същите са подложени на разрушение при 
два различни вида натоварване: 
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Първия – прилагане на вертикален товарен девиатор с постоянна скорост 
0.01 mm/min до достигане на разрушение; 
Втория – прилагане на вертикален девиатор с постоянна скорост 0.01 mm/min 
и цикличен торсионен товар с постоянна амплитуда и честота до достигане на 
разрушение. 
Чрез модифицирания апарат за триосово циклично натоварване са извършени 
пробни изпитвания и са достигнати две групи циклични товари. Първата група 
е с честоти 6.96-7.75Hz и средна стойност на амплитудата от А= 2.2 ÷ 4.2 mm, 
а втората с честота 4.18 до 4.37Hz и амплитуди на принудените трептения А= 
3.6 ÷ 4.6 mm. 
 

2.5 Представяне на резултатите 

При проведените и описани по-горе изпитвания на почвени проби от глини в 
ненарушено състояние, са получени резултати за следните основни 
параметри (и при двете процедури на натоварване): 
Поведение на девиатора на напреженията и порния натиск при стандартно 
изпитване и при изпитване с цикличен товар за пълни и ефективни 
напрежения; 
Поведение на модула на обемни, надлъжни и напречни деформации; 
Поведение на коефициента на Poisson; 
Изменение на дилатансния ъгъл; 
Промяна на характеристиките на якостта на срязване. 
Извадка от получените резултати за зависимостта между напреженията и 
деформациите е представена в графична форма, като кривите от двете 
изпитвания са наслагани една върху друга с цел по-лесно сравнение (легенда 
на фигура 2.5).  
 

Зависимост на девиатора на напреженията q  от вертикалната относителна 
деформация ε1
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Фигура 2.5 Зависимост напрежения-деформации (2.7ж) 

Максималният ефективен девиатор при статични изпитвания се достига при 
стойности на относителните вертикални деформации 3-4%, докато при 
изпитване с цикличен товар - при 2-3% от стойностите на относителните 
вертикални деформации. 
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Стойностите на максималния девиатор q = (σ1-σ3) се редуцират средно с 20% 
при цикличен товар с честота 7 Hz за различните стойности на всестранните 
напрежения σ3 (табл. 2.3). Като цяло стойността на максималния девиатор при 
стандартен опит (до разрушение) е с по-високи стойности от тази при 
цикличен опит. За удобство резултатите са обобщени и представени в 
Таблица 2.3.  
Таблица 2.3. Изменение на ефективния девиатор q’ при стандартно изпитване 

и изпитване с циклично натоварване (2.5) 
Проба №  Изменение на ефективния девиатор q 

 
девиатор q при 
стандартно 
изпитване в 
[kPa], σ3=100 

девиатор q 
при цикл. 
товар в 

[kPa], σ3=100

девиатор q при 
стандартно 
изпитване в 
[kPa], σ3=300 

девиатор q 
при цикл. 
товар в 
[kPa], 

σ3=300 

Промяна на 
девиатора q 
в [%], σ3=100 

Промяна на 
девиатора q 
в [%], σ3=300

4337 117 105 162 138 -10 -15
4333 143 103 265 244 -28 -8 
4326 112 90 200 132 -20 -34
4324 115 88 253 205 -23 -19 
4314 114 96 220 174 -16 -21
4301 93 71 129 102 -23,7 -21 

средни 
стойности 116 92 205 166 -20 -20

 
При регистрация на стойностите на порния натиск при двете паралелни 
изпитвания (стандартно и с цикличен товар) се наблюдават някои тенденции:  
Запазва се зависимостта големината на порния натиск да е 
правопропорционална на големината на всестранното налягане;  
При сравнение на стойностите на порния натиск за двете изпитвания 
(стандартно и циклично) се установява, че при циклично натоварване 
стойностите му са по-високи от тези при стандартен опит. Друга особеност е 
намаляване на разликата в стойностите на порния натиск (при двата опита) с 
нарастване на всестранното налягане, което може да се обясни с поведението 
на материала при големи напрежения.  
С цел анализ на резултатите в поведението на порния натиск, същите са 
представени в таблична форма, като посочените стойности са при 3% 
относителна осова деформация (таблица 2.4). 
Таблица 2.4. Изменение на порният натиск u (kPa) при стандартно изпитване и 

изпитване с циклично натоварване (2.6) 
Проба 

№ Порен натиск u в kPa при 3% вертикална относителна деформация 

Стандартно 
изпитване при 
σ3 = 100 kPa 

Изпитване с 
цикл. товар 
при σ3 = 100 

kPa 

Стандартно 
изпитване при 
σ3 = 300 kPa

Изпитване с 
цикл. товар 
при σ3 = 300 

kPa

Процентно 
нарастване на pw 
при цикл. товар и 

σ3=100 kPa 

Процентно 
нарастване на pw 
при цикл. товар и 

σ3=300 kPa

4337 11 18 31 38 64 23 
4333 10 21 25 41 110 64 
4326 11 18 36 50 64 39 
4324 10 24 37 43 140 16 
4314 18 24 22 30 33 36 
4301 10 15 29 38 50 31 
Средни 

стойности 12 20 30 40 77 35 
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От обема пробни образци и параметри на хармоничното трептение е 
установено, че разрушение за различните изпитвания настъпва при достигане 
на 800-1200 брой цикли.  
 
Таблица 2.5. Изменение на характеристиките на якостта на срязване φ и с при 

стандартно триосово изпитване и при изпитване с цикличен товар (2.7) 
Проба № Характеристики на якостта на срязване  

Ъгъл на 
вътрешно 
триене φ 

при 
стандартно 
изпитване в 

[deg] 

Ъгъл на 
вътрешно 

триене φ при 
цикл. товар 
в [deg] 

Кохезия с 
при 

стандартно 
изпитване 
в [kPa] 

Кохезия 
с при 
цикл. 
товар в 

[kPa] 

Изменение 
на ъгъла на 
вътр. триене 
φ при цикл. 
товар в [%] 

Изменение 
на 

кохезията 
с при цикл. 
товар в [%]

4337 5 4 45 41 -20 -9 
4333 14 12 35 16 -14 -54 
4326 12 6 31 27 -50 -13 
4324 17 13 21 20 -24 -5 
4314 12 10 29 27 -17 -7 
4301 6 5,5 34 25 -8,3 -26 

Ср. стойности 11 8 33 26 -22 -19 
 
Изпитванията проследяват и промяната на стойностите на характеристиките 
на якостта на срязване (ъгъл на вътрешно триене φ и кохезия с) в различните 
приложени процедури. Основните изводи, които могат да се направят, говорят 
за значително по-голямо намаляване на ъгъла на вътрешно триене, отколкото 
на кохезията. Този резултат е очакван и се обяснява с незначително влияние 
на трептенията върху свързаността на почвата. Редукцията в стойностите на 
характеристиките на якостта на срязване са представени в таблица 2.5, като 
за всеки един от опитите е определена и стойността на процентното 
намаляване.  
 

2.6 Определяне на параметрите на почвените модели 

Определянето на параметрите за дефиниране на изчислителните почвени 
модели е детайлно разгледано в глава 1. В глава 2 чрез проведените и 
представени лабораторни опити е търсено решението на тази задача.  
 
Параметрите за описание на модела са следните: ν - коефициент на Poisson; 
ϕ– ефективен ъгъл на вътрешно триене; с – ефективна кохезия; ψ - ъгъл на 
разширение (dilatancy angle); Е50 – секантен деформационен модул, (при 
стандартни триосови дренирани условия); Еoed – тангентен модул (при 
всестранен натиск); Еur – секантен модул при разтоварване; ν- коефициент на 
Poisson при разтоварване и повторно натоварване; К0 – коефициент на земен 
натиск при покой ; Rf – коефициент на разрушение qf/qa. 
Всички тези параметри (табл. 2.6) са получени от изпитванията и подробно са 
представени в глава 2. 
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Таблица 2.6. Обобщени параметри на почвените модели (2.9) 

Параметри на Hardening Soil Model  

Параметър  мярка  

озна-
чени
е  

опит 
4337 

опит 
4333 

опит 
4326 

опит 
4324 

опит 
4314 

опит 
4301 

средни 
ст-ти 

Триосово стандартно изпитване   
Начален деформационен 
модул kN/m2 Е0 50000 25000 32258 33898 33333 25641 33355 
Деформационен модул при 
50% якост kN/m2 Е50 11500 15500 11800 13100 13150 9500 12425 
Деформационен модул при 
разтоварване  kN/m2 Еur 85000 82000 50000 85000 45000 42000 64833 
Тангентен модул (при 
всестранен натиск) kN/m2 Еoed 12625 17017 12882 13778 16090 10262 13776 

Коефициент на Poisson - ν 0,19 0,19 0,185 0,145 0,26 0,175 0,19 
Коефициент на Poisson при 
разтоварване - νur 0,16 0,17 0,185 0,14 0,22 0,16 0,17 

Ъгъл на вътрешно триене  deg φ 5 14 12 17 12 6 11 

Кохезия kN/m2 c 45 35 31 21 29 34 33 
Максимален ъгъл на 
разширение (dilatancy) deg ψ 3,2 3,2 3,1 3,2 3,1 3,1 3,15 

Триосово изпитване с циклично натоварване  
Начален деформационен 
модул kN/m2 Е0 40000 25000 25000 25000 20000 16129 25188 
Деформационен модул при 
50% якост kN/m2 Е50 12400 12550 11700 12600 12550 8100 11650 
Деформационен модул при 
разтоварване  kN/m2 Еur 85000 82000 50000 85000 45000 42000 64833 
Тангентен модул (при 
всестранен натиск) kN/m2 Еoed 13464 15515 12921 13154 15858 8945 13310 

Коефициент на Poisson - ν 0,18 0,265 0,195 0,135 0,275 0,195 0,21 
Коефициент на Poisson при 
разтоварване - νur 0,16 0,17 0,185 0,14 0,22 0,16 0,17 

Ъгъл на вътрешно триене  deg φ 4 12 6 13 10 5,5 8 

Кохезия kN/m2 c 41 16 27 20 27 25 26 
Максимален ъгъл на 
разширение (dilatancy) deg ψ 3 3,1 3 3 3,1 3 3,0 
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3.  

4. ГЛАВА 3. ЧИСЛОВИ АНАЛИЗИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВКОПАНИ 

ТРЪБОПРОВОДИ С ПОЧВЕН МАСИВ 

4.1 Изследване на взаимодействието на вкопана тръба и почвена 

среда 

В настоящата работа е направен опит за определяне на параметрите на 
дискретен модел, отчитащи нелинейно-граничния характер на 
взаимодействието почва-тръба. Параметрите на дискретно трикомпонентното 
взаимодействие са изследвани в равнинна постановка с използване на два 
разгледани почвени модела (MC и HSM). Резултатите от лабораторни 
изпитания на почвени образци са основните данни, на базата на които са 
проведени анализите в тяхната сравнителна форма.  
 

4.2 Проверка на работата на математичните модели 

Основен етап от разработването и прилагането на изчислителни модели е 
тяхното адаптиране към съответното приложение и съпоставката на 
получените резултати с лабораторното поведение на образците. Пренасянето 
на получените от изследването резултати на пробни образци върху 
изчислителните модели преминава през отделна процедура, която е 
представена в детайли в работата.  
Графиката на фигура 3.1, илюстрира поведението на зависимостта между 
напреженията и деформациите при цикличен товар в условия на триосово 
напрегнато състояние, дефиниран с осреднените им характеристики. 
 

Зависимост на девиатора на напреженията q  от вертикалната относителна 
деформация ε1 -  стандартен опит
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Фигура 3.1. Сравнение на поведението при използване на модела „Mohr –Coulomb” с 

изпитванията в условия на триосово натоварване и цикличен товар (3.1 и 3.2) 

Зависимостта на фигура 3.1 разглежда поведението на девиатора на 
напреженията на модела Mohr –Coulomb при стандартен и цикличен опит. 
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Втория сравнителен анализ на материала е приложен чрез използване на 
Hardening Soil Model - HSM във варианта му при малки и големи деформации. 
Резултатите от сравнителния анализ на поведението на образците са дадени 
на фигури 3.2. 

Зависимост на девиатора на напреженията q  от вертикалната относителна 
деформация ε1 -  стандартен опит
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Фигура 3.2. Сравнителен анализ при използване на модела с нарастваща коравина с 

изпитванията в условия на триосово натоварване и цикличен товар (3.3 и 3.4) 

Изчислителният анализ на модела с нарастваща коравина позволява да се 
направят няколко извода: 
 
• Той отразява по-добре връзката между напреженията и деформациите в 

сравнение с модела на Mohr –Coulomb; 
 
• Отчита изменението на обема като функция на натоварването и добре се 

съпоставя с поведението на порния натиск u от лабораторния опит в 
дограничния стадий на работа; 

 
• Забелязват се по-ниски стойности на деформациите за достигане на 

максималния девиатор. 
 

4.3 Сравнителни анализи за определяне на параметрите на 

взаимодействие по направление на оста на тръбата  

Преместванията, резултат от движенията на повърхностните слоеве на 
земната кора при сеизмични въздействия, предизвикват движения и на 
вкопаната тръбна система.  
При големи дължини на разглеждания участък за определянето на осовата 
деформация Antaki, G.A., Hart, J. D. at al, (2001), предлагат метод, основаващ 
се на познати величини – φ и c. Амбриашвили Ю. К., А. И. Ананьин и др., 
(1986) използват в дефинирането на модела друг принцип, основаващ се на 
равенството (или линейната връзка) между деформациите на тръбата и 
почвата. 
Приложението моделите Mohr –Coulomb и HSM е проведено в равнинна 
постановка, разработена с програма Plaxis v.8 в пълната й версия.  
Сравнителните анализи предлагат възможност да се приложат резултатите от 
лабораторните изпитвания. Почвените модели позволяват да се отчита и 
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разликата в свойствата на материалите от ненарушения масив, обратните 
засипки и да се изследват деструктивните процеси по време на строителство.  
На първо място са разгледани и представени чрез формули 3.1 и 3.2 
граничните стойности на параметрите в осово направление. 
 
Осова сила чрез модел на Mohr-Coulomb 

(3.1) tu = π D (0,001c3 - 0,047c2 + 1,145c + 0.5 H γ' (1+K0) tg (0,49 ϕ1,11))          (1.51) 

Осова сила чрез модел с нарастваща коравина (HSM) 

(3.2) tu =π D (0.0001c3 + 0,0033 c2 +0,6445 с+ 0.5 H γ' (1+K0) (0,49 ϕ1,11))         (1.52) 

Предлаганите зависимости са приложени и сравнени с известни методики, 
като резултатите са представени в таблична форма в таблица 3.1.  
 

Таблица 3.1. Сравнение на силите на взаимодействие в осово направление 
(3.3) 

Величина  Мярка  

Antaki, G.A., 
Hart, J. D. at 
al, (2001) [18] 

MC -
Plaxis 

HSM -
Plaxis 

Амбриашвили Ю. К., А. И. Ананьин  и 
др., (1986), СНиП 2.05.06-85 [1,11] 

Диаметър на 
тръбата - D m 0,8 0,8 0,8 

коефициент на 
запъване - m   0,35 

Дълбочина -H m 2 2 2 
коефициент на 
отговорност  - k0   1,0 

Кохезия - c kPa 33 33 33 
коефициент на 

повтаряемост -  kp   1,0 
Коефициент за 
адхезия -α kPa 0,991 0,991 0,991 

Модул на Young на 
стом. -Eo kN/m2 2,06E+08

Обемно тегло -
 γ' kN/m3 19,00 19,00 19,00 

преобладаващ 
период на почвения 

масив - To s 0,1 
Ъгъл на 
вътрешно 
триене  - ϕ deg 11,0 11,0 11,0 

напреженията в 
тръбата σu kN/m2 2307,2 

Ъгъл на 
повърхн. триене 

-δ deg 7,7 7,7 7,7 

Сеизмично 
ускорение на 

надлъжни вълни- ac m/s2 4,0 
Коеф. на земен 
натиск при 
покой -K0   0,81 0,81 0,81 

Скорост на вълните - 
cp m/s 500,0 

Площ на 
сечението на 
тръбата - Ap m2           0,0251 
Показател на 
пластичност - Ip             >17 
Осова сила в 
тръбата - tu kN/m 93,9 67,3 82,2     58,0 

 
Търсенето на параметър, посредством който да се опише хоризонталното 
лъкатушно движение на тръбата в почвения масив е елемент на 
пространствената реакция, свързана с разпространение на повърхностните 
вълни в хоризонталната равнина.  Цитираната вече методика  на Antaki, G.A., 
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Hart, J. D. at al, (2001) дава възможност да се определи големината на силите 
на съпротивление на почвата като функция на максималните премествания за 
тяхното достигане. Тези параметри не са обвързани с промяна на свойствата 
на материала по отношение на положението във вертикална посока на 
тръбата (дълбочина на вкопаване). 
 
Формула 3.3 представя взаимодействието на тръбата с почвата в 
хоризонтално направление при изследване с почвен HSM модел. 
 

(3.3) Pu=( -0,0011ϕ2 + 0,0012 ϕ + 3,2153) D γ H +(0,009с2 -0,614с+12,455) c D        (1.53). 

И в този случай получените зависимости са приложени и сравнени с известни 
методики, като резултатите са представени отново в таблична форма в 
таблица 3.2. 
 
 
Таблица 3.2. Сравняване на резултатите за определяне на съпротивлението 

на почвата в хоризонтално направление (3.5) 

Величина  Мярка  
Antaki, G.A., Hart, J. D. at 

al, (2001) [18] 
HSM  

(форм. 3.3)

Амбриашвили Ю. 
К., А. И. Ананьин  
и др., (1986) [1] 

Диаметър на тръбата - D m 0,8 0,8 0,8 0,8 

Дълбочина - H m 2 2 2 2 

Обемно тегло - γ' kN/m3 19,00 19,00 19,00 19,00 

Кохезия - c kPa 33 33 33 33 
Ъгъл на вътрешно 

триене  - ϕ deg 0,0 11,0 11,0 11,0 

Коеф. - a   6,752 2,399     

Коеф. - b   0,065 0,44     

Коеф. - c   -11,1 -3,000E-02     

Коеф. - d   7,1 1,059E-03     

Коеф. - e     -1,754E-05     
Пасивен статичен земен 

натиск  - Eст         53,68 
Земно ускорение - g m/s2       9,81 

Сеизмично ускорение - ac m/s2       1,29 

Носеща способност Nch   6,2   2,0   

Носеща способност Nqh     3,3 3,1   
Сила на взаимодействие 

Pu kN/m' 264,2   146,7 128,9 
 
Вертикалното направление на взаимодействие на тръбата с почвения масив е 
последното от анализираните направления на взаимодействие. Чрез 
получените стойности на параметрите на средата и съответстващите им 
съпротивителни сили с отчитане на деформативността на тръбата са 
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изведени зависимости за коефициентите на носеща способност Ncv, Nqv като 
функция на кохезията и ъгъла на вътрешно триене в две посоки (формули 3.4, 
3.6 - направление - към повърхността, 3.5 и 3.7 - направление – 
противоположно на повърхността).  

(3.4) Ncv, d = 260,39 c -1,27   (1.54) 

(3.5) Ncv, up = 57,20 c -0,98   (1.55) 

(3.6) Nqv, d = 15,05 ϕ-0,23   (1.56) 

(3.7) Nqv,up = 0,35 ϕ 0,488   (1.57) 

След обобщаване на изразите от формули 3.4, 3.5, 3.6 и 3.7 са получени 
зависимостите на максималните сили при движение нагоре и надолу 
(формули 3.8 и 3.9). 
 

(3.8) Qv, up = D c Ncv, up + D γ’ H Nqv,up
  (1.58) 

(3.9) Qv, d = D c Ncv, d + D γ’ H Nqv,d
  (1.59) 

 
С получените зависимости 3.8 и 3.9 са изследвани силите на съпротивление 
на почвения масив, като същите са сравнени с референтен нормативен 
метод. 

Таблица 3.3 Сравнение на различни методи за изследване механизма на 
изплуване (3.8) 

Величина  Мярка  
Antaki, G.A., Hart, J. D. at al, 

(2001) [18] Изследване с HSM 

  

Данни от 
стандартно 
изпитване 

Данни от опит 
с цикличен 
товар 

Данни от 
стандартни 
изпитвания 

Данни от опит 
с цикличен 
товар 

Диаметър на тръбата - D m 0,8 0,8 0,8 0,8 
Дълбочина -H m 2 2 2 2 
Кохезия - c kPa 33 26 33 26 

Коефициент за адхезия 
-α   0,991 1,002 0,991 1,002 

Обемно тегло - γ' kN/m3 19,00 19,00 19,00 19,00 
Ъгъл на вътрешно 

триене - ϕ deg 11,0 8,0 11,0 8,0 
Ъгъл на повърхн. 

триене -δ deg 7,7 5,6 7,7 5,6 
Ncv,up - 5,0 5,0 1,9 2,4 
Nqv,up   0,6 0,5 1,9 1,9 

Съпротивление срещу 
изплуване Qu, up kN/m' 151,0 117,8 107,0 106,7 
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В известните нормативни методики за анализ на вкопани тръбопроводи 
единствено в тази на Antaki, G.A., Hart, J. D. at al, (2001) е разработен в 
детайли ефекта на взаимодействие в това направление. Определянето на 
вертикалното съпротивление на почвата се описва добре според някои автори 
с известни методи за определяне на носещата способност. При определянето 
на максималното съпротивление на почвата при движение на системата 
насочено надолу са предлагани често и двата метода за изследване на 
носещата способност на земната основа на Terzaghi и  Березанцев. Те са 
използвани в анализите и като  допълнение е приложена и методиката на EN 
1998-5 (Prandtl, 1920). Въпреки че тя не е конкретизирана за вкопани 
тръбопроводи, до известна степен механизма на работа на почвения масив 
може да се съпостави с движението на тръбата. 
 
Таблица 3.4. Сравнителни резултати от изследване на носещата способност 
от HSM и EN 1998-5 [34] в посока надолу (3.9) 

Величина  Мярка  
Модел HSM 

 
 EN 1998-5 

 

  

Данни от 
стандартни 
изпитване 

Данни от опит 
с цикличен 
товар 

Данни от 
стандартни 
изпитване 

Данни от опит с 
цикличен товар

Диаметър на тръбата 
- D m 0,8 0,8 0,8 0,8 

Дълбочина -H m 2 2 2 2 

Кохезия - c kPa 33 26 33 26 
Коефициент за 
адхезия -α   0,991 1,002 0,991 1,002 

Обемно тегло - γ' kN/m3 19,00 19,00 19,00 19,00 
Ъгъл на вътрешно 

триене  - ϕ deg 11,0 8,0 11,0 8,0 
Ъгъл на повърхн. 

триене -δ deg 7,7 5,6 7,7 5,6 

Nc,d - 3,1 4,2 135,7 106,9 

Nq,d   8,8 9,5     

Nγ,d       110,4 110,4 
Сила при достигане 

на носеща 
способност - Qu,d kN/m' 347,9 374,5 246,2 217,4 

 

4.4 Изводи  

Анализите и сравненията на известните методи за изследване на 
взаимодействието на вкопани системи чрез математични модели, базирани на 
характеристиките на почвата при стандартни изпитвания и изпитвания с 
прилагане на циклични натоварвания позволяват формулирането на  
следните изводи: 
Получените резултати дават относително сравними стойности при различните 
методики, като при почвените модели големините на деформациите за 
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достигане на върховите съпротивления са с 20-30% по-ниски от посочените в 
разгледаните методики; 
Използването на почвените модели позволява детайлизиране на контактните 
параметри в трите основни направления на взаимодействие. Те отразяват 
специфичните особености в поведението на почвения материал и при 
разнородна (напластена почвена среда,  засипки и други особености на 
средата), промяна в свойствата на естествените и антропогенни материали, 
промяна в напрегнатото състояние на масива при различни хидрогеоложки 
условия, отчитат формата на напречното сечение на тръбата и нейното 
влияние върху разпределението на контактните усилия; 
Чрез избраните почвени модели се създават предпоставки за изграждане на 
изчислителни модели с по-широк спектър на приложение, които могат да се 
използват както при статични, така и при динамични задачи. 
Тези модели са удобни за прилагане и при специфични условия, произтичащи 
от вида на натоварванията, формата на системата (опорни блокове, чупки, 
обшивки и др.) и характера и промяната условията на работа на системата. 
 

5. ГЛАВА 4 - ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОДЕЛИТЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА 

ВКОПАНА ТРЪБА С ПОЧВЕН МАСИВ 

Целта на тази глава е илюстрация на възможностите за прилагане на 
различни модели на взаимодействие. Те са приложени в динамична задача с 
натоварвания, развиващи се във времето - сеизмограми от реални 
въздействия. Търсеното приближение на почвеното поведениe преминава 
през дефинирането (глава 3) на параметрите на контактните елементи.  
Вълните се генерират в непрекъсната среда като резултат от смущения с 
различен произход. От друга страна, преобразуването на енергията на 
разпространяващата се вълна в работа за деформации и структурни 
преобразования в почвения скелет е причина за нейното отслабване - 
затихване.  
От разгледаните теоретични и експериментални изследвания се налага 
извода, че инерционните сили, генерирани в масива, предизвикват много по-
малко вредни ефекти върху вкопаната система, отколкото преместванията на 
почвения масив. Основавайки се на това при отчитане спецификата на 
натоварване и поведение на почвата чрез представените в глава 3 
определяния на контактните параметри на взаимодействието на системата 
тръба – почва, по-долу е извършено двувариантно моделиране на системата. 
Чрез изследването на проблема с контактните модели и обобщаване на 
литературните източници за решаването на поставената задача е необходимо 
да се намери отговор на още няколко въпроса: 
• Модел на почвената среда за анализи във времето; 
• Обем на присъединената маса на почвения масив;  
• Гранични условия на модела. 
Динамичен анализ във времето от теоретична гледна точка е възможен при 
еластична или еластично-вискозна постановка. Определянето на присъедине-
ната маса на системата е оценено чрез честотните й характеристики и 
големината на деформациите. Динамичният анализ от своя страна е зависим 
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както от граничните условия, така и от изменението на коравинните параметри 
на модела при изследване с нелинейност от първи род. 

5.1 Основни параметри на изчислителните модели за анализи във 

времето 

В моделирането и анализите е използван изчислителен модел, разработен 
чрез програма SAP2000 V11. В моделите са използвани три типа изотропни и 
ортотропни линейно-еластични крайни елементи FRAME, SOLID и контактните 
елементи, определени в глава 3. Те служат за свързващи звена между 
тръбата и почвената среда. Първоначално развитието на решението 
преминава през поредица процедури за верификация на модела, изследване 
на присъединената почвена маса и оценка на работата на контактните 
елементи. От решението на двата модела при последователно вариране на 
масите на системата (възловата при прътовия модел и разпределената маса 
в обемния модел) е направена оценка на нейното влияние върху системата 
чрез параметрите на честотното реагиране.  
Втори етап на изграждането на изчислителни модели е процесът, свързан с 
поведението на контактните елементи. Възможностите на програмата 
позволяват това изследване да се извърши както чрез статичен, така и чрез 
динамичен анализ във времето. Параметрите на циклограмата са 
представени в основният текст. 
Програмната дефиниция и реакцията на контактните елементи са показани на 
фигури 4.1, 4.2, 4.3. 
 

 
Фигура 4.1. Дефиниция и реакция на контактен елемент почва - тръба в осово 

направление (4.1 и 4.3)) 
 
 

 
Фигура 4.2. Дефиниция на контактен елемент почва - тръба в хоризонтално направление 

(4.4 и 4.5) 
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Фигура 4.3. Дефиниция на контактен елемент почва - тръба във вертикално направление 

(4.6 и 4.7) 
 
По описания подход са разработени два демонстрационни модела на 
взаимодействие - прътов и обемен, развити с разгледаните вече контактни 
елементи. Схематично те са показани на фигура 4.4. 
 

 
Фигура 4.4. Схеми на изчислителните модели (4.8 и 4.13) 

Изследването на моделите дава възможност за определяне на търсените 
параметри – премествания и разрезни усилия в тръбата. Те удобно се 
сравняват с резултатите от представените методи и позволяват да се направи 
по- пълна оценка на предлагания контактен модел. 
Илюстрация на разпределението на разрезните усилия при прътов модел е 
представено в фигура 4.5. 
 

   
Осова сила   Вертикален момент Хоризонтален момент 

Фигура 4.5. Форма на разпределение на разрезните усилия в тръбата (4.12) 

 

Показаните на фигура 4.5 диаграми на разрезни усилия при нелинейно-
гранично поведение на опорните елементи са сравнени с усилията, 
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получавани при линейна работа на пружинните елементи. При това 
сравнение, стойностите на огъвните моменти при нелинейна постановка на 
контактните елементи са с 15 % по-ниски от тези при линейни.  
Вторият анализ обхваща изследвания на модел, изграден с обемни еластични 
крайни елементи (почвена среда) и представените контактни елементи между 
тръбата и почвата, съгласно фигури 4.1, 4.2 и 4.3. Тук процесът се развива в 
по-голям обем, поради спецификата на материалните и геометрични 
особености на използваните крайни елементи. В резултат от изследванията 
са получени и представени картини на разрезните усилия в тръбата (фигура 
4.6). Тук трябва да се отбележи както принципната разлика в разпределението 
на разрезните усилия по дължина на тръбата, така и разликите в стойностите 
им. 
 

   
Осова сила   Вертикален момент Хоризонтален момент 

Фигура 4.6. Разпределение на разрезните усилия в тръбата (4.17) 
 

Резултатите от изследването на нелинеен контактен модел са сравнени с тези 
от модел с линейна работа на контакта. При това сравнение, стойностите на 
огъвните моменти при нелинейна постановка на елементите са с 18 % по-
ниски от тези при линейни и диаграмите имат различен от тези при прътовия 
модел вид. Друг важен момент е положението на зоната с концентрация на 
усилията, която съвпада с тази на вълновия фронт. Този резултат е очакван и 
до известна степен може да се свърже с разпределението на големината на 
деформациите в почвения масив при знакопроменливи натоварвания.  
Дефинирането и изследването на изчислителните модели и оценката на 
получаваните разрезни усилия в тръбата позволяват да се формулират някои 
основни изводи: 
 

• Елементите на геометрията и коравината на системата са важни за 
определяне на зоните с максимални натоварвания и деформации; 

• Якостните свойства на материала, обграждащ тръбната система, 
рефлектират както върху формата на разпределението на 
преместванията и усилията, така и върху тяхна големина; 

• Дълбочината на вкопаване е благоприятстващ фактор за осигуряване 
на ситуациите, свързани с разрушенията и намалява преместванията 
на тръбата. Почвените модели позволяват да се изследва промяната 
в напрегнатото състояние при изкопаване и обратно засипване.  

• И при двата модела се наблюдава снижаване на стойностите на 
разрезните усилия с около 15-20% при дефиниране на нелинейни 
контактни елементи.  
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Остава при всеки отделен случай да се решава задачата с обема на 
присъединената маса на системата. Представеният подход на изследване 
трябва да се разглежда като един развиващ се процес, с оглед отчитането на 
конкретните параметри на едно изследване.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗВОДИ 

Описанието на взаимодействието на вкопаните тръбни системи с почвени 
масиви разполага с важен инструмент, ползващ се от метода на крайните 
елементи. Той позволява с известни предпоставки да се провеждат двата 
основни типа динамични анализи – спектралния анализ и анализа във 
времето.  
Въз основа на обема от изследвания, като резултат от работата могат да се 
формулират следните основни изводи: 

• Почвените модели могат да дадат добри резултати при ясна коректна 
дефиниция на параметрите;  

• Почвените модели позволяват отчитането на спецификата, която 
притежава модела на взаимодействие почва-тръба;  

Определянето на параметрите на взаимодействие прави завършен 
поставеният в глава 1 план за изграждане на модел. Той дава възможност за 
прилагане при по-широк обем изследователски процедури, свързани със 
статичното и динамично поведение на системата почва-тръба.  
 
Предложеният обем изследвания и анализи позволяват да се 
формулират няколко научно-приложни приноса: 
 
 

1. Конструиран е апарат за изследване на свойствата на почвите в 
условия на триосово напрегнато състояние, който цели определянето 
на необходимия набор от параметри за дефиниране на почвени 
модели при динамични натоварвания. Чрез него е направен опит за 
допълване и преодоляване на някои несъвършенства на известните в 
практиката техники.  

2. С помощта на модифицирания апарат са изследвани и анализирани 
свойствата на глинести материали в ненарушено състояние и е 
проследена промяната на свойствата при стандартни триосови 
(ососиметрични) условия и такива, получени след прилагане на 
допълнителни циклични натоварвания. 

3. Създадени са условия за практическо прилагане на моделите „Mohr-
Coulomb” и “Hardening Soil Model”, които отчитат еласто-пластичната 
работа на почвата в дограничен и граничен стадий при циклични 
натоварвания и дефиниране на дискретни контактни елементи на 
взаимодействие.  

 
В глава четвърта използваната техника за определяне на контактните 
параметри е приложена при два вида модели на взаимодействие. Чрез 
тях е достигнато до определяне на разпределението и стойностите на 
усилията в тръбния елемент. Всичко това представя в завършен вид 
процеса на изследване на вкопана тръбопроводна система с използване  
на предлагани в работата зависимости за определяне на контактните 
параметри на взаимодействие. Резултатите са сравнени с известните 
референтни  методики, като са отбелязани някои основни разлики.  
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