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РЕЗЮМЕ

Изследвана е сеизмичната
устойчивост на откос с височина
над 60 метра по следните методи: ламелни методи по теория
на граничното равновесие; чрез
редукция на якостта на срязване на почвата по МКЕ; метод на
перманентни премествания на
Newmark; динамичен анализ по
МКЕ при сеизмично въздействие, представено чрез акселерограма в скална основа. Извършени са решения с различни
конститутивни почвени модели
и параметри на сеизмичното
въздействие. Дефинирани са
критериите за оценка на устойчивостта по различните методи.
Направен е сравнителен анализ
на решенията.
1. Въведение

Разширяването на пътната
инфраструктура на България налага изграждането на откосни
съоръжения с голяма височина,
за които изследването за обща
устойчивост е най-важната част
от геотехническото оразмеряване. България попада в сеизмичен район и в съответствие с
изискванията на нормативните
документи Еврокод 7 и Еврокод
8 при откосни съоръжения с
преобладаващо натоварване от
постоянното действие на собственото тегло на почвения масив,
земетръсната комбинация на

въздействията се явява меродавна за устойчивостта на откосите.
Темата за сеизмична устойчивост на откоси като част от
геотехническото
земетръсно
инженерство търпи непрекъснато развитие благодарение на
усъвършенстване на методите
за моделиране на сеизмичното въздействие и сеизмичната
реакция на почвената среда и
конструкциите. В това отношение съвременните постижения
на експерименталната и компютърна геомеханика имат решаваща роля. В исторически план
се утвърждават следните три основни концепции за изследване
на сеизмичната устойчивост на
откоси:
 Квазистатичен анализ
Земетръсно натоварване се
прилага като квазистатична
инерционна сила, определена
с помощта на сеизмични коефициенти kh и kv, съответно в
хоризонтално и във вертикално направление. Подчинени на
тази концепция са всички ламелни и блокови методи по теория на граничното равновесие
за хлъзгане по предварително
приета
кръговоцилиндрична
или произволна по геометрия
повърхнина [3], [4]. Повечето от
тях се прилагат автоматизирано
с целево решение определяне
на най-неблагоприятната хлъзгателна повърхнина с минимален коефициент на сигурност Fs,
получен като отношение между
активните (хлъзгащи) сили и пасивните (задържащи) сили или
техните моменти спрямо дадена
точка на ротация. Квазистатичен
анализ може да бъде извършен
и по МКЕ, като се прилага посте-
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пенно нарастващо квазистатично земетръсно натоварване до
достигане на състояние на Fs =1,
съответстващо на критично сеизмично натоварване, респ. критичен сеизмичен коефициент kс.
Отношението между критичния
коефициент kс и коефициента на
сеизмичното въздействие, дефиниран според картата за сеизмично райониране на страната,
определя потенциала на откоса
срещу загуба на устойчивост.
Анализът по МКЕ има предимството пред ламелните и блокови методи, че моделира почвата
като деформируема среда и не
работи с предварително приета
геометрия на хлъзгателната повърхнина, а я трасира като зона
с най-голяма скорост на деформациите на срязване.
 Анализ на перманентните
премествания
Тези методи определят акумулираните премествания в почвения масив в периода на земетресението, които се дефинират
като перманентни премествания
и се оценяват според нормативните критерии за гранични
деформации на съоръжението.
Предпоставките за тези методи
са въведени от Newmark [12].
Те разширяват концепцията за
коефициента на сигурност, заложена в методите на гранично
равновесие, като отчитат характера на земетръсното въздействие. В действителност, при двузначното циклично въздействие,
каквото е земетръсното, коефициентът на сигурност Fs не е константна величина. Той е функция на времето и е възможно в
периода на земетресението да
получи стойности по-малки от
единица. Тъй като реално тези
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състояния се случват в рамките
на много кратко време (секунди
или части от секундата), те могат
да доведат до акумулиране на
премествания в почвения масив
без да се достигне до загуба на
устойчивост (разрушаване) на
съоръжението. За отчитане на
това поведение, в анализа на
перманентните премествания
потенциалната хлъзгаща се почвена маса се моделира като корав блок, който се движи върху
равнинна основа от почва в гранично състояние. Съпротивлението на срязване между блока
и основата се оценява чрез критичното ускорение на земната
основа ас = kс.g, съответстващо
на коефициент на сигурност
при квазистатичен анализ Fs =
1. Когато ускоренията на коравия блок превишат критичното
ускорение, в почвения масив
се натрупват перманентни премествания, които се определят
чрез двойно интегриране на съответните участъци на функцията „Ускорение – Време”. Основното предимство на този анализ
е, че той е направен въз основа
на предпоставката за променливи във времето земетръсни
инерционни сили, дефинирани
чрез функцията на земетръсните ускорения в почвения масив.
За провеждане на анализа е необходимо като първа стъпка да
бъде извършено математическо
решение за времевата област
на сеизмичното въздействие,
например динамичен анализ по
МКЕ, от който се получава функцията на сеизмичните ускорения
във времето. Като втора стъпка
се провежда решение по метод на граничното равновесие
за определяне на функцията на
коефициента на сигурност във
времето. И като трета стъпка се
определят перманентните премествания.
 Динамичен анализ
Динамичният анализ се извършва с подходящи компютърни програми, разработени
най-често по МКЕ. Сеизмичното
натоварване се представя чрез
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спектър на реагиране или чрез
“time history” запис на земетресение – ускорения (акселерограма), скорости или премествания като функция на времето.
Моделите по МКЕ позволяват
да се ограничи полето на изследвания почвен масив, като
безкрайното полупространство
на земната основа се симулира
с поставянето по границата на
полето демпферни опори, които
не позволяват отразяване на сеизмичната вълна. Динамичните
анализи позволяват използването на сложни конститутивни
модели за почвите и отчитането
на различни геотехнически условия на дадена задача – геоложки
профил, натоварване, филтрационни процеси и др. Решенията
дават сеизмичната реакция на
масива, включваща функциите
на напреженията, деформации,
ускорения, скорости и премествания. Оценката за устойчивостта на откоса се извършва
най-често по деформационен
критерий въз основа на получените премествания на почвения
масив.

2. Числени решения
за сеизмичната
устойчивост на стръмен
откос на земното тяло
на АМ „Струма”

С цел илюстрация на приложението на представените методи за анализ на сеизмичната
устойчивост на откоси, са извършени решения за стръмен откос
на земното тяло на АМ „Струма”, с
височина над 60 m. Геометрията
на откоса и почвените пластове,
показани съответно на фиг. 1 и в
таблица 1, са приети въз основа
на предварителните инженерногеоложки проучвания за обекта
и от изследване на устойчивостта на откоса при основна комбинация на натоварване [2]. Настоящата работа е посветена на
изследване на поведението на
откоса при земетръсна комбинация на натоварване, като в анализите се отчита само хоризонтално сеизмичното въздействие.
2.1 Квазистатичен анализ с
ламелни методи
Анализът се извършва със

Фиг. 1. Напречен разрез на откосния терен

Таблица 1. Почвени параметри [2]
γ
φ
Пласт
Вид почва
kN/m3
deg
Кафяво-зелена
1
18,2
28,5
песъчлива глина
Кафява песъчлива
2
19,8
28,0
глина
Жълто-кафява пра3
19,5
32,5
хова глина
Сиво-кафява твър4
19,1
31,5
да прахова глина

с
kPa
53,4
39,2
32,9
35,0
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тази хлъзгателна повърхнина е
по-малък от единица, което означава, че откосът в участъка CD
е неустойчив.

Фиг. 2 Глобална кръговоцилиндрична хлъзгателна повърхнина и кофициенти на сигурност по
методи на Fellenius (Ordinary), Bishop, Jambu, Morgestern-Price (M-P)

Фиг. 3 Локална кръговоцилиндрична хлъзгателна повърхнина и кофициенти на сигурност по
методи на Fellenius (Ordinary), Bishop, Jambu, Morgestern-Price (M-P)

сеизмичен коефициент в хоризонтално направление kh = 0,27.
Тази стойност за kh не е строго
обвързана със сеизмичното райониране на България съгласно
Еврокод 8. Приета е като оптимална стойност за провеждане
на сравнителния анализ на решенията. Квазистатичните инерционни сили се получават по
формулата Fh = 0,5.kh. На фиг. 2
и фиг. 3 са показани резултатите за коефициента на сигурност
Fs при най-неблагоприятна глобална и локална кръговоцилиндрична хлъзгателна повърхнина,
получени по ламелните методи
на Fellenius (Ordinary), Bishop,
Jambu, Morgestern-Price (M-P).
Въз основа на проведените
решения са направени следните
изводи:
 Ламелните методи установяват като най-неблагоприятна
за откоса една глобална хлъзгателна повърхнина, която обхва-

ща целия склон с дължина над
200 m и навлиза в дълбочина под
теренната повърхност над 40 m.
Това решение не може да се счита за реалистично, поради липса
на данни за почвените параметри на такава дълбочина и приемането на постоянни параметри
за пласт 4 в решенията.
 Най-неблагоприятната локална хлъзгателна повърхнина е
в участъка на откоса CD от фиг.
1. Коефициентът на сигурност за

2.2 Квазистатичен анализ
по МКЕ
Решението се извършва в
следните стъпки:
(1) Формиране на начално напрегнато състояние от собствено тегло при нулеви деформации на почвения масив.
(2) Провеждане на анализ на
напрегнатото и деформирано
състояние на откосния масив
с нарастващо възлово квазистатично натоварване от земетръс при следните материални
предпоставки: почвата е еласто-пластичен материал съгласно
неасоциирания модел на MohrCoulomb; отчита се недренираното поведение на пластовете
под вода, като водата се приема
като несвиваем материал и коравината на почвата се формира
от коравината на скелета и на
несвиваемата вода.
(3) Трасиране на най-неблагоприятната хлъзгателна повърхнина и получаване на коефициента на сигурност.
Получената хлъзгателна повърхнина е показана на фиг. 4.
Най-неблагоприятната хлъзгателна повърхнина е локална (в
участъка на откоса CD от фиг.
1), с коефициент на сигурност
Fs = 0,91. Като геометрия тя е
по-плитка в сравнение със съответната, получена по ламелните
методи. Коефициентът на сигурност е по-висок с около 10% в

Фиг. 4 Решение по МКЕ – трасиране на най-неблагоприятната хлъзгателна повърхнина с коефициент на сигурност Fs = 0,91 чрез скоростта на нарастване на срязващите деформации
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сравнение с този по ламелните
методи.
2.3 Анализ по метода на
Newmark за перманентни премествания
Анализът е проведен за участъка на откоса CD. Динамичният
анализ на почвения масив, като
част от решението, е проведен
по МКЕ, като почвата е моделирана с еквивалентен „еластичен”
модел, с материални параметри
модул на срязване G, коефициент на затихване D и коефициент
на Poisson. G-модулът на почвените пластове е в границите 60 –
80 MРa. Сеизмичното натоварване се въвежда с акселерограма.
Откосът се изследва за следните
три вида акселерограми:
 Акселерограма, заснета в
Каламата (Гърция) през 1986 г.,
с честота над 3 Hz и максимална
стойност на земетръсно ускорение PGA = 0,21g;
 Акселерограма от земетресението Вранча (Румъния) през
1976 г., с честота под 1 Hz и PGA
= 0,19g;
 Акселерограма, заложена в
програмен продукт GeoStudio, с
честота 2,2 Hz и PGA = 0,27g.
Резултатите от проведените
решения за първите 10 sec от
времето на земетръсните въздействия са представени на фиг.
5 – фиг. 8. На фиг. 5 е показан
спектърът на реагиране на откоса в точка D фиг. 1, избрана като
характерна точка в най-неустойчивата част от откоса. Доминиращият период за откоса е Т = 1 sec,
респ. доминиращата честота е f =
1 Hz. На фиг. 6 са показани функциите във времето на средното
ускорение на хлъзгащото се тяло
в участъка CD. Те се получават
чрез усредняване на стойностите на ускоренията във възлите
от мрежата по крайни елементи,
попадащи върху хлъзгащото се
тяло. На фиг. 7 е дадена функцията на коефициента на сигурност
Fs във времето. В моментите от
времето, за които се получава Fs
< 1, в откоса се натрупват перманентни премествания. Последното е илюстрирано с графиките
40

Фиг. 5. Спектър на ускоренията в т. D при земетресение: (а) „Каламата”; (б) „Вранча”; (в)
„GeoStudio”

Фиг. 6 Зависимост „Средно ускорение на хлъзгащото се тяло в участъка CD – Време” при земетресение: (а) „Каламата”; (б) „Вранча”; (в) „GeoStudio”

Фиг. 7 Зависимост „Коефициент на сигурност в участък CD – Време” при земетресение: (а) „Каламата”; (б) „Вранча”; (в) „GeoStudio”

Фиг. 8 Зависимост „Перманентни премествания на участък CD – Време” при земетресение: (а)
„Каламата”; (б) „Вранча”; (в) „GeoStudio”

на фиг. 8.
При земетресението „Каламата” се наблюдава постепенно изменение на амплитудата
на ускорението. За период от 4
секунди ускорението в участъка CD постепенно нараства от 0
до 0,3g и след 6-тата секунда от
началото на земетресението ускорението постепенно затихва.
Коефициентът на сигурност пада
под единица в два интервала с
продължителност около 1/5 sec,
в резултат, на което се натрупват

перманентни премествания 22
cm.
При земетресението „Вранча”
функцията на средното ускорение е със силно изразен нехармоничен характер. До 7-тата
секунда от началото на въздействието средното ускорение за откоса в участъка CD приема ниски стойности, по-малки от 0,1g.
В 7-тата секунда настъпва рязък
скок в стойността на средното
ускорение и тя достига 0,65g. В
този момент коефициентът на
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сигурност пада под единица и за
интервал от време около 1/3 sec
в откоса се акумулират премествания 70 cm.
При
земетресението
„GeoStudio” за целия период на
въздействието се поддържа постоянна амплитуда на ускорението със стойност около 0,2g.
Перманентните премествания се
натрупват постепенно и в края
на земетресението достигат 58
cm.
Стойностите на перманентните премествания в участъка
CD при трите земетресения са
значително по-високи от допустимите, които по литературни
данни са 5 – 15 cm в случаи на
откоси без прилежащи конструктивни елементи [7], [10]. По
деформационен критерий откосът в участъка CD е неустойчив.
Съществува пряка зависимост
между стойностите на перманентните премествания и средното ускорение на хлъзгащата
се почвена маса. Последното от
своя страна зависи от амплифицирането на земетръсното
ускорение по височина на откоса. Макар, че амплитудата на
акселерограмата „Вранча” PGA
= 0,19g е с най-ниска стойност
в сравнение с амплитудата при
другите две акселерограми, точно това земетръсно въздействие
е най-разрушително. При него
разрушението настъпва „моментално” с рязко нарушаване на
геометрията на откоса. Този резултат се дължи на съвпадението
на честотата от 1 Hz на земетресението Вранча със собствената
честота на откоса (фиг. 5) , което
означава, че в откоса настъпва
резонанс.
2.4 Динамичен анализ по
МКЕ, с приложение на конститутивен модел HS-small за
почвата
Конститутивният модел HSsmall [6] е еласто-пластичен
модел, който отчита двойно
уякчаване на почвата – при
срязване и при обемно уплътняване. Моделът включва нели-

Фиг. 9 Диаграма на срязващи деформации в края на земетресението „Вранча”

Фиг. 10 Релативни хоризонтални премествания на точка D спрямо точка F (вж фиг. 1) при земетресения „Каламата” и „Вранча”

нейна еластична коравина на
почвата според формулировката на Duncan&Chang [9], както
и деформационни пластични
модули, зависещи от нивото на
натоварване. HS-small моделът
е специално ориентиран към
хистерезисно поведение на материала при динамично натоварване, като в него се отчита
изменението (редукцията) на коравината на почвата в диапазона
на малки срязващи деформации
(10-6 % – 10-3 %). Изключително
доброто съвпадение на теоретичните зависимости на този модел с експерименталните данни
за различни видове почви, го
правят актуален и популярен в
геотехническата практика.
Динамичните материални параметри за откоса са приети на
база на данните от инженерногеоложките проучвания [2], експериментални данни и утвърдени в литературата корелационни
зависимости за редукцията на
G-модула при почви [1]. С помо-
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щта на решение по МКЕ е получена цялостна картина на динамичната реакция на почвения
масив при земетресения „Каламата” и „Вранча”. Устойчивостта
на откоса е оценена на базата
на резултатите за реализираните деформации и премествания
в характерни точки от откосния
терен. На фиг. 9 е показана диаграма на натрупаните срязващи
деформации в края на земетресението „Вранча”. Като критерий
за „опасни” деформации се приема стойността 5% [5], [11]. От
диаграмата на фиг. 9 се вижда,
че деформации, по-големи от
5%, се получават в участъка CD
на откоса, особено в близост до
точка C, където те достигат 8%
и ясно проличава формирането на хлъзгателна повърхнина.
Неустойчивостта на терена в
участъка CD се потвърждава и
от преместванията на точка D
при земетръсното въздействие.
Фиг. 10 показва, че релативното
хоризонтално преместване на
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точка D спрямо точка F достига
44 cm при земетресение „Каламата” и 100 cm при земетресение
„Вранча”. Тези резултати красноречиво свидетелстват за настъпило разрушаване на откоса в
този участък.
3. Сравнителен анализ на
решенията

Използваните тук методи за
оценка на сеизмичната устойчивост на стръмен откос на земното тяло на АМ „Струма” са твърде
различни като концепции и пълнота на изследването. Тъй като
методите се базират на различни
предпоставки за земетръсното
въздействие и за земетръсната
реакция на почвения масив и дават различни по характер резултати, не може да се направи пряко сравнение на количествени
показатели за оценката на устойчивостта по различните методи.
Като обобщен резултат от всички извършени решения се получава, че в участъка CD откосът е
неустойчив при земетръсно въздействие с параметри, типични
за района на обекта. Тази оценка
е направена по различни критерии.
Квазистатичните
методи,
ламелни и по МКЕ, работят с
еднотипен якостен критерий за
устойчивостта на откоса и получават коефициент на сигурност
като количествен показател за
оценка на устойчивостта. Приложените за откоса квазистатични
методи дават стойности за коефициента на сигурност в участъка CD в диапазон Fs= 0,7 – 0,9.
Ламелните методи установяват
като меродавна една сравнително по-дълбока кръговоцилиндрична хлъзгателна повърхнина,
която достига до пласт 4 (фиг.
3). Методът на крайни елементи
трасира по-плитка хлъзгателна
повърхнина, дефинирана като
зона с най-голямо нарастване на
срязващите деформации, която
е разположена в пласт 1 (фиг. 4).
Анализът на Newmark доразвива концепцията на квазистатичните методи, като вкарва
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времевата област в анализа,
извършвайки n на брой квазистатични решения, в дискретни
моменти от времето на сеизмичното въздействие. Във всяко
едно от тези решения се работи
с квазистатичен сеизмичен коефициент на натоварване, определен от предварителен динамичен анализ на почвения масив.
Като критерий отново се ползва
стойността на коефициента на
сигурност Fs < 1, но в този случай
не като индикация за състояние
на разрушение, а като индикация за състояние на натрупване
на невъзвратими транслационни премествания на почвения
масив. Самото преместване се
определя чрез интегриране на
акселерограмата, чрез която
е представено земетръсното
въздействие. Този метод за сеизмична устойчивост на откоси
се отнася към така наречения
неспрегнат (decoupled) анализ
[8], тъй като сеизмичните сили
и сеизмичните премествания се
определят от два отделни анализа (като резултатите от първия
анализ се ползват като входни
данни при втория анализ). Разглежданият тук откос се изследва по този метод за три земетресения – „Каламата”, „Вранча” и
„GeoStudio”. Получените стойности на перманентните премествания на откоса в участъка CD
варират от 22 cm (земетресение
„Каламата”) до 70 cm (земетресение „Вранча”), като разликите
в преместванията произтичат
от разликите в параметрите на
земетръсните въздействия – амплитуда и честотен състав. Тези
стойности на преместванията се
оценяват като индикация за разрушаване на откоса.
Последният анализ, който е
проведен по МКЕ, е спрегнат
(coupled) динамичен анализ [8].
При него се определя цялостната
сеизмична реакция на изследвания откосен терен, с въвеждане
на сложен съвременен конститутивен модел за почвата. Сеизмичната реакция включва както
генерираните сеизмични уско-

рения в почвения масив, така и
акумулираните премествания. Те
се представят чрез съответните
стойности във възлите от мрежата по крайни елементи. Това
решение е най-точно в сравнение с предишните решения, защото численият модел при него
симулира най-пълно реалното
поведение на почвения масив.
Устойчивостта на откоса се оценява на базата на изменението
на напрегнато и деформирано
състояние на почвената среда
по време на земетръсното въздействие. Изследването показва, че в края на земетръсното
въздействие
хоризонталните
преместванията в участъка CD
достигат стойности 60 cm при
земетресението „Каламата” и 100
cm при земетресението „Вранча”. По-високите стойности на
преместванията при спрегнатия
динамичен анализ в сравнение
с анализа на Newmark, се обясняват с възможността при спрегнатия динамичен анализ да се
отчете по-точно пластифицирането на почвата и деградацията
на нейната коравина при земетръсно въздействие.
Проведените решения по
метода на Newmark, както и
динамичните анализи по МКЕ,
показват, че резултатите за преместванията на почвения масив,
респ. оценката за устойчивостта на откоса, силно се влияят от
параметрите на сеизмичното
натоварване. Ето защо, за достигане до вярна оценка относно
устойчивостта на откоса, е необходимо да се извършат достатъчен брой решения с подходящи
акселерограми по отношение
на сеизмичния район на обекта,
реални или изкуствено генерирани. 
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Comparative analysis of numerical methods for seismic stability of a steep slope along the
highway “Struma”
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ABSTRACT
Seismic stability of a 60 meter
high slope is investigated by using
the following methods: slice methods according to the limit equilibrium theory; Newmark’s method
of the permanent displacements;
dynamic FEM analysis of the soil
medium in the case of seismic
loading presented by acceleration
at the rock base. The slope stability analyses are performed assuming different dynamic constitutive
soil models and different ground
motions parameters. The criteria
of the stability estimation are defined. A comparative analysis of
the methods is made.
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