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Въведение
Настоящият хабилитационен труд е едно обобщение на част от
изследванията и научно-приложната дейност на автора през последните
двадесет години. В него са отразени резултати от дванадесет изследователски
теми и геотехнически проекти в страната и чужбина, разработени под
ръководството и с участието и автора. Преобладаващата част от изследванията
са публикувани или са докладвани на международни конференции.
Предмет на изследванията са дисперсни зърнести среди - почвени масиви
в естествено заложение или насипни съоръжения (насипни язовирни стени,
пътни и железопътни насипи, хвостохранилища, сгуроотвали, шламохранилища
и други), които изменят своето напрегнато и деформирано състояние във
времето.
Хабилитационният труд е представен в осем глави. В първите седем
глави, са дадени резултати от теоретични и експериментални изследвания върху
напрегнатото и деформирано състояние на многофазни почвени масиви при
постоянни (или изменящи се с постоянна скорост) натоварвания. Тези
изследвания представляват преобладаващата част от труда, където са основните
научни приноси на автора. В осма глава са представени и някои резултати от
експериментални изследвания върху динамичните свойства на строителни
почви у нас.
Първа и втора глава отразяват съвременното състояние на проблема. От
позициите на приложната Геомеханика в строителството е направено едно
обобщение на механичните процеси, които се развиват в земната кора следствие
инженерната дейност на човека и природните фактори. Описани са
особеностите на строителните почви като многофазни дисперсни среди, които
при действието на повърхностни и обемни сили изменят своето напрегнато и
деформирано състояние във времето. Дадени са основните уравнения,
необходими за описване на напрегнатото и деформирано състояние на
многофазните почвени масиви. Специално внимание е отделено на физическите
уравнения, описващи реологичното поведение на свързаните почви, като подетайлно са разгледани уравненията на теорията на наследственото пълзене,
които дават резултати най-близки до експерименталните.
В трета глава са формулирани основните уравнения на напрегнатото и
деформирано състояние на многофазни почвени масиви, при предпоставката, че
външните въздействия не надвишават граничното съпротивление на срязване в
почвата. Изведени са основните физически уравнения на състоянието на
отделните фази (течна и твърда), необходими за формулиране на обобщено
диференциално уравнение на пространствената консолидация. Полученото
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уравнение позволява да се изследва напрегнатото и деформирано състояние на
многофазните почвени масиви, като се отчитат филтрацията и
деформируемостта на течността запълваща почвените пори и пълзенето на
почвения скелет. Доказано е, че полученото уравнение може да бъде използвано
за изследване на консолидацията на различни видове свързани почви при
пренебрегване на влиянието на отделни параметри. Формулирани са началните
и граничните условия за решаване на задачата.
В четвърта глава са представени числени решения на равнинната
задача за консолидацията на глините, като са разгледани частни случаи на
филтрационна консолидация при непълно водонасищане и консолидация на
многофазна почва при постоянни и нарастващи с постоянна скорост
уплътняващи напрежения. Решенията са извършени чрез използване числени
методи, крайни разлики и крайни елементи. Дадени са и точни решения на
частното диференциално уравнение с приближено удовлетворяване на
граничните и началните условия. Получените резултати са онагледени с
числени примери.
Точни решения на едномерната консолидация на многофазните глинести
почви са дадени в глава пета. В тази глава са основните теоретични приноси
на автора в механиката на многофазните почви. Получено е точно решение на
едномерната консолидация при променлива граница на пласта, отговаряща на
строителен период. Нехомогенното частно диференциално уравнение е
интегрирано с помощта на изродени хипергеометрични функции. Показано е
влиянието на отделните параметри върху големината и времето за разсейване на
порния натиск.
В пета глава са представени и инженерни решения за определяне на
порния натиск и слягането на насипни и земната основа по време на
строителството и експлоатацията. Резултатите от изчисленията показват, че при
отчитане пълзенето на почвения скелет и непълното водонасищане функцията
на порния натиск във времето има екстремален характер и максималната му
стойност никога не достига тази на външното натоварване. Освен това, при
отчитане на стареенето на почвения скелет, след разсейване на порния натиск,
деформациите продължават пропорционално на логаритъма от времето.
Дадено е и точно решение на едномерната консолидация при
недренирана (затворена) система. Показано влиянието на параметъра на
възрастта на почвения скелет върху големината и разпределението на порния
натиск.
На базата на решенията на едномерната консолидация на многофазните
почви, в пета глава е предложено едно решение за изследване относителната
устойчивост на земна основа в неконсолидирано състояние. Приложимостта на
полученото решение е илюстрирана с анализ на резултатите от изследване на
авария на железопътен насип върху слаба земна основа.
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В пета глава е дадено също точно решение за консолидацията (порен
натиск и слягане) на глинени ядра на високи язовирни стени, при
предпоставката, че филтрацията на водата от почвените пори се извършва
преимуществено в хоризонтална посока. Решението е получено за строителен
период и експлоатационен период и с отчитане влиянието на водата във
водохранилището.
В шеста глава е описана методиката за лабораторни изследвания с цел
определяне характеристиките на многофазните почви и други фино-дисперсни
материали. Представени са експериментални резултати за изменението във
времето на порния натиск и относителната деформация на глинести образци с
различна височина. Показано е, че с увеличаване на височината на почвения
образец т.е. дебелината на почвения пласт, относителната деформация намалява
през целия период на уплътняване. Този факт се обяснява с явлението стареене
(тиксотропно уякчаване) на почвения скелет. Представени са също
експериментални резултати за изменението на порния натиск в условията на
недренирана система, а така също и изменението във времето на коефициента
на страничен натиск в покой. Описана е и предложената от автора методика за
определяне на параметрите на пълзене и стареене на глинестите почви в
случаите при измерване на порния натиск и чрез използване на резултатите от
стандартни компресионни опити.
В шеста глава е описана и методиката за определяне на
консолидационните и компресионни параметри на глинести почви, съгласно
Европейски и ASTM стандарти. Дадена е и методиката за определяне на
нелинейните физико-механични характеристики на почвите във функция на
напрегнатото състояние, чрез използване на класически зависимости в земната
механика и по метода на Duncan & Chang.
В седма глава са представени резултати от приложението на
разработените от автора теоретични решения и методи за експериментални
изследвания при проектирането на реални строителни обекти. Описан е
алгоритъмът на разработените от автора компютърни програми за изследване
консолидацията на глинени ядра на високи язовирни стени, на насипи и земна
основа и относителна устойчивост на земната основа в неконсолидирано
състояние.
Дадени са основни резултати от изследване на консолидацията (порен
натиск и слягане) на три земнонасипни язовирни стени с глинени ядра в Сирия.
Изследванията включват определяне на нелинейните физични и механични
характеристики на глинестите почви и прогнозиране на порния натиск и
вертикалните деформации по време на строителството и експлоатацията. В тази
глава са дадени и резултати от изследване устойчивостта на глинеста земна
основа под земнонасипна стена и сгуроотвал.
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В седма глава са описани и резултати от експериментални изследвания в
лабораторията за определяне на консолидационните и нелинейни
характеристики на депозирани отпадъци от минната промишленост: Синята
лагуна в Пирдоп, Хвостохранилище "Люляковица", Хвостохранилище
"Бенковски" и сгуроотвал на ТЕЦ "Марица изток". Предвид специфичните
особености на тези материали е описана методиката на изготвяне на почвените
образци и тяхното изпитване. Представените резултати от изследванията имат
уникален характер предвид факта, че те са определени по нестандартна
процедура и със специални апарати.
Получените резултати от консолидационните изследвания на различните
видове отпадни продукти от минната промишленост показват различни
деформационни и якостни характеристики и различно напрегнато и
деформирано състояние във времето. Това определя същественото влияние на
химическия и петрографския състав върху поведението на тези материали при
натоварване. Този проблем изисква специални изследвания, които в
хабилитационни труд не са разглеждани.
В осма глава е разгледано поведението на водонаситени почвени масиви
при динамични въздействия. Направено е кратко описание на динамични
натоварвания върху почвите и основните динамични характеристики
използвани в динамиката на почвите.
Описани са основните методи за определяне деформационните
динамичните характеристики на почвите . По-подробно са разгледани методите
за лабораторно определяне на модулът на срязване и коефициентът на
демпфиране. Представени са резултати от експериментални изследвания за
определяне на динамичните характеристики за хвост и сгуропепелина във
водонаситено състояние. Тези характеристики са използвани за сеизмичен
анализ на обекти у нас. По-детайлно е разгледан проблема за втечняване на
водонаситени несвързани почви, като са описани практическите методи за
изследване на проблема по резултати от лабораторни и in situ изследвания.
Представени са частични резултати от изследвания за оценка на потенциала на
втечняване на водонаситени пясъци от площадките на АЕЦ "Козлодуй" и АЕЦ
"Белене".
В глава осма е предложен един инженерен метод за определяне на
влиянието на сеизмичните натоварвания върху големината и разпределението
на порния натиск във водонаситени глинести почвени масиви. Предложеният
метод е илюстриран с изчисления за глинено ядро на висока язовирна стена в
Сирия. Показано е, че при определени условия, сеизмични въздействия могат да
доведат до увеличение на порния натиск до два три пъти.
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1.Съвременно състояние на проблема.
1.1.Характеристика на механичните процеси в земната кора под
действието на инженерната дейност на човека и природните фактори.
В резултат на едромащабната дейност на човека (т.н. антропогенни фактори) и
под действието на гравитационните и сеизмични процеси (природните фактори) в
земната кора настъпва перманентно изменение на напрегнатото и деформирано
поведение. Количественото изследване на механическите процеси протичащи в
повърхностните пластове на земната кора (с дебелина до сто-двеста метри) е предмет
на Геомеханиката, която представлява обширна научна област и включва земна
механика, скална механика, механика на органичните материали, динамика на
почвите и други [50]. Проблемът за прогнозиране на напрегнатото и деформирано
поведение на почвените масиви придобива важно значение при изграждането на
големи строителни обекти където се нарушава екологичното и механичното
равновесие на почвените и скалните масиви.
Разнообразието на силовото и температурно действие на природните фактори
в земната кора води до формирането на сложно напрегнато и деформирано поведение,
което се изменя в пространството и времето. Съществена роля във формирането на
този процес оказват съставът и строежът на масива, неговите геометрични параметри,
геофизичните и геохимичните явления и свързаните с тях закономерности.
Както е известно, основните сили, които действат в земната кора, са
предизвикани от екзогенните природни фактори и инженерната дейност на човека. По
характер на въздействие силите могат да се разделят на повърхностни и обемни.
Обемните сили са гравитационните, сеизмичните, космическите, хидродинамичните
и други, т.е. това са силите действащи е единица елементарен обем от масива.
Повърхностните сили са главно тези с които строителните съоръжения
взаимодействат със земната основа и действат върху отделна плоскост от масива.
Твърде широко е влиянието на екзогенните (природните) фактори върху
напрегнатото и деформирано поведение на почвените и скалните масиви. Тук основно
следва да бъдат отбелязани: релефът и неговото изменение в пространството и
времето; изменението на физико-механичните свойства на почвите и скалите
образуващи повърхностните пластове на земната кора; особеностите на инженерногеоложката обстановка и други.
За много райони в света е актуален въпросът за действията на земетресенията.
Годишно в света се активизират над 20 разрушителни земетресения с магнитуд над 7
по скалата на Richter. Освен огромните материални щети и човешки жертви
колебателните движения на земната кора променят съществено напрегнатото
състояние на повърхностните пластове в земната кора.
Съществено е и влиянието на антропогенните фактори върху напрегнатото и
деформирано поведение на почвените масиви.
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На земното кълбо настъпва т.н. "демографски взрив". Докато в началото на н.е.
на земята са живеели около 200 млн. души и през 1000г. техния брой е достигнал
300млн., то в следващите векове населението нараства както следва: през 1500г. 400млн., 1800г. - 900млн., за да достигне през 1696г. - 3,5 милиарда. Очаква се в
началото на 21 век на земята да живеят 6 - 7 милиарда души. Всичко това предизвиква
миграция на населението в нови райони. Строят се нови градове, разширяват се
стари. Увеличава се числеността на градското население. За сега частта от земната
кора заета от инженерни съоръжения достига до 15%.
Разширяването на градовете се отразява на равновесните процеси в околната
среда, променят се климатичните и атмосферни условия на населените места. Така
например, вследствие интензивното водочерпене депресионните криви на подземните
води се понижават. От друга страна създаването на изкуствени водохранилища
повишава нивото на почвените води, като се наводняват огромни площи в райони,
които преди това са били сухи.
Въздействието на човека следствие неговата инженерна дейност расте и по
дълбочина. Подземните изработки при отделни рудници [50] в Южна Африка достига
до 395 m, в Индия - 3800 m, в Европа -1200 m. Дълбочината на кариерите достига до
800 - 1000 m, на строителните изкопи - до 100 m и повече, а тунелните изработки - до
2000 - 2500 m.
Очакваното засушаване в световен мащаб налага изграждането на нови
хидротехнически съоръжения и водоснабдителни съоръжения. Строителството на
високи язовирни стени, създаването на огромни водохранилища предизвиква
изменение на равновесните процеси в околната среда на дълбочина до няколко
километри.
Опазването на околната среда налага изграждането на нови строителни
съоръжения с цел опазване водата, въздуха и земята. Огромни инвестиции се влагат в
консервирането на хвостохранилища, шламохранилища, сгуроотвали и други. Това
налага развитието на нови методи за изследване геотехническите свойства на тези
материали.
Земетресенията и човешката дейност водят до активизиране на свлачищни
процеси в планинските райони, налага се проектирането и строителството на
специални укрепителни съоръжения.
Следователно, природните фактори и инженерната дейност на човека оказват
съществено влияние върху изменението на редица елементи от околната среда, което
от своя страна налага усъвършенстване на методите за проучване и прогнозиране на
напрегнатото и деформирано поведение на почвените масиви под действието на
повърхностни и обемни сили.
1.2. Особености на напрегнатото и деформирано състояние на
строителните почви като дисперсни среди.
Тук разглеждаме почвени масиви, които представляват продукти от
изветряването на природните скали. Те се характеризират със своята раздробеност и
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дисперсност, а якостта на връзките между отделните частици е значително по-малка
от тази на първичните минерали.
Както е известно, земната механика може да се разглежда като раздел от
общата приложна механика в строителството, описваща деформациите и якостта на
дисперсните строителни почви. Следователно, тя може да бъде наречена още
механика на дисперсните среди, които за разлика от описваните с теорията на
еластичността или теорията на пластичността среди, се характеризират със значително
по-сложно поведение, което затруднява описването на напрегнатото и деформирано
им състояние.
Преди всичко земната механика се гради върху значително по-широка
физическа база. Докато математическата теория на еластичността се основава главно
на закона на Hooke, то земната механика може да бъде поставена на научна основа
само след изясняване на разнообразните физически свойства на дисперсните тела, в
резултат на данни натрупани от лабораторни и натурни изпитвания, получени от
изследователи от много страни.
Освен това, докато теорията на еластичността разглежда тела, в които
напреженията и деформациите са свързани с линейна зависимост, то почвата като
дисперсна среда по същество е нелинейно деформируемо тяло, което налага
въвеждането на нови характеристики при описване на нейното напрегнато и
деформирано поведение.
Съществува една друга важна особеност. Дисперсните тела винаги съдържат
известно количество вода, която оказва съществено влияние на техните механически
свойства. Отчитането на влиянието на водата се усложнява и от факта, че при
дисперсните тела тя (водата) се намира в три състояния: молекулярна, капилярна и
гравитационна. Освен това, при всяко състояние водата реагира по различен начин на
външни въздействия.
Освен водата в дисперсните тела се образуват и газове, чиито термодинамични
свойства също трябва да се вземат предвид при изследване на напрегнатото и
деформирано поведение. Ето защо понятието напрегнато и деформирано състояние на
дисперсното тяло не трябва да се разглежда като състояние на едни или други
частици, от които е образувана дисперсната среда.
Следва да се отбележат още две особености. Земната механика като механика
на дисперсните среди не трябва да се смесва с инженерната геология, която е раздел
от геологията и може да се развива само от геолози. Аналогично може да се оспорва и
наименованието геотехника, което по наше мнение не представлява научна област
имаща обща теоретична база. В геотехниката се обединяват постиженията на отделни
научни дисциплини, които имат различен теоретичен фундамент.
В края на миналия век като раздел от общата геомеханика бе формулирана
научната област механика на многофазните почви [49,50]. Тя представя в по-обобщен
вид теорията за напреженията и деформациите в дисперсните среди. В понятието
многофазна почва се включват главно глинестите почви, които се класифицират по
следните показатели: минерален и зърнометричен състав, плътност, влажност, степен
на водонасищане и коефициент на филтрация. Естествено основно значение в случая
имат глинестите частици с размер по-малък от 0,002mm, тъй-като те основно
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определят физико-механичните свойства на глинестите почви (по-голяма влажност,
по-ниска водопропускливост, деформируемост, относително ниска якост, висока
пластичност, вискозност и други).
В процеса на формиране на напрегнатото и деформирано състояние на
многофазните почви важна роля играе степента на водонасищане и
водопропускливостта. Тези свойства определят характера на взаимодействие на
отделните фази (твърда, течна и газообразна) и скоростта на протичане на
механичните процеси в почвения масив. Наличието дори на 1% въздушни мехури в
дисперсната глинеста почва съществено изменя напрегнатото и деформирано
поведение на масива.
Очевидно, сложната природа на дисперсните строителни почви създава
значителни трудности в математическото моделиране на механическите процеси и
тяхното прогнозиране в пространството и времето. Освен традиционните зависимости
между напреженията и деформациите следва да се използват други допълнителни
физически условия, които в по-пълна степен отразяват реалното напрегнато и
деформирано състояние на почвените масиви.
1.3.Методи за определяне на началното (естественото), изменящото се във
времето и стабилизираното напрегнато състояние на почвените масиви.
Задачата за прогнозиране на механическите процеси в почвените масиви се свежда
до решаване на комплекс от инженерни задачи, свързани с полеви, лабораторни и
аналитични изследвания.
Полевите изследвания включват:
 Изучаване на инженерно-геоложките условия в разглеждания район (строеж,
състав, хидрогеоложки условия); определяне на геометричните параметри на
релефа и неговия вътрешен строеж.
 Определяне на физико-механичните свойства на почвите чрез статични и
динамични изпитвания.
 Организиране на режимни наблюдения на процесите в пространството и
времето с цел изясняване на тяхната интензивност след строителството на
даденото съоръжение.
 Анализ на резултатите от полевите и инструменталните наблюдения с цел
определяне на механизма на механичните процеси и влиянието на различните
фактори върху тяхното изменение.
 Предварителен избор на изчислителната схема за прогнозиране на
напрегнатото и деформирано поведение на масива.
Лабораторните изследвания включват:
 Определяне чрез стандартни изпитвания на физичните и механичните свойства
на почвите, изграждащи масива, с отчитане на естественото им напрегнато
състояние.
 Анализ на резултатите и дефиниране на начални и гранични физични
уравнения за всеки вид строителна почва (пясък, чакъл, глина и т.н.).
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Избор на якостните критерии за тези почви с отчитане на техните структурни
особености (крехко разрушение, вискозно течение, сухо триене и.т.н.)
 Определяне на параметрите включени в съответното физично уравнение чрез
обработка на лабораторните резултати.
 Физическо моделиране на изследваната задача за определяне на напрегнатото
и деформирано състояние на почвения масив.


Теоретичните изследвания обхващат:
 Обобщаване на резултатите от полевите и лабораторните изследвания с цел
окончателен избор на изчислителните характеристики.
 Формулиране на съответните гранични задачи на земната механика и тяхното
решение с цел определяне на напреженията и деформациите в почвения масив.
 Оценка на върховата (краткотрайна) якост и остатъчната (дълготрайна)
устойчивост на масива с отчитане особеностите на геомеханичния процес и
спецификата на експлоатационните условия на съоръжението.
 Прогнозиране на протичането на механичните процеси в масива и препоръки
за разработване на мерки за инженерна защита на околната среда.
 Определяне на интензивността и направлението на механичните процеси с цел
разработване на мерки за тяхното регулиране и осигуряване на безопасна
инженерна дейност на човека.
 Сравнение на теоретичните резултати с тези от полевите и натурни
наблюдения.
Прогнозирането на механичните процеси в почвените масиви е свързано с
определяне на компонентите на напреженията и деформациите в пространството и
времето. От друга страна, определянето на механичните свойства на почвите в
условията на тяхното естествено състояние е една основна задача в земната механика.
Тук трябва да се имат предвид някои трудности както от методично така и от
теоретично естество. По отношение на методичната страна въпросът се свежда до
разработването на нови уреди апарати за определяне на механичното поведение на
масива в естествено състояние. Теоретичната страна включва анализ на резултатите от
тези изследвания на базата на решаване на съответни гранични задачи на механиката
на деформируемите дисперсни среди с отчитане на естественото напрегнато
състояние.
Ако методичните въпроси за сега могат да се решат чрез нова техника, то
теоретичните на дадения етап, въпреки наличието на изчислителни методи и
съвременна изчислителна техника, не могат да се считат за достатъчно точно решени.
Понякога опростените изчислителни методи, при наличие на достатъчно резултати от
лабораторни и полеви изследвания, дават по-точни резултати отколкото найсложният теоретичен модел.
При действието на повърхностни и обемни сили, в зависимост от състава на
дисперсните почви, напрегнатото и деформирано състояние може да се формира
мигновено, да се изменя във времето и условно да се стабилизира. В зависимост от
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разглежданото състояние могат да се използват различни методи за описване на
зависимостта напрежения-деформации.
Методи на теорията на линейно-деформираното полупространство за
дефиниране на напрегнатото и деформирано състояние в почвите. Тези методи за
сега се използват най-много в инженерната практика поради простотата на
математичната формулировка на отделните задачи и възможността за таблично и
графично представяне на резултатите.
Теорията на линейно деформиране се основава на закона на Hooke (в земната
механика е известен като принцип на линейна деформираност [49]), съгласно който
почвената среда се характеризира с два деформационни параметри в процеса на
натоварване. Това означава, че пластичните деформации (в границите на линейната
зависимост) се включват в обобщени деформационни параметри - модул на обща
деформация и коефициент на Poisson. За определяне на тези параметри се използват
стандартни лабораторни и полеви методи.
Методи на граничното напрегнато състояние. При тези методи се разглежда
напрегнатото състояние на почвените масиви в условията на гранично равновесие.
Най-масово приложение в случая е получила теорията на Moor-Coulomb. Решени са
класическите случаи на равнинно [4,37,29] и пространствено [4,48,93] гранични
състояния при действието повърхностни (фундаментни) товари. Получени са
практически формули за оценка на носещата способност на земната основа под корави
фундаменти.
В последно време се правят опити да се намерят решения чрез използване на
други критерии за якост [25,46] като: критерии на най-големите напрежения (теория
на Галилей); критерии на най-големите деформации (теория на Ponsele); критерий на
най-големите тангенциални напрежения (теория на Треска) и други. Използването на
посочените критерии за практически цели за сега е ограничено поради липса на
стандартни методи за определяне на физико-механичните параметри на почвите
включени в тези теоретични решения.
Методи за оценка на дограничното състояние на почвените масиви.Под
догранично напрегнато състояние в случая се разбира състоянието преди гранично
равновесие, което от практическа гледна точка се разглежда като допустимо за
земната основа с оглед безаварийната експлоатация на съоръженията. Получените
решения [29,37,50] използват уравненията на пластичността, теорията на пълзенето и
на пластичното течение. Тези решения, обаче, също имат ограничено практическо
приложение поради липса на достоверни методи за определяне на физическите
параметри включени в съответните уравнения.
Следователно, теоретичното прогнозиране на напрегнатото и деформирано
поведение на почвените масиви е сложна инженерна задача, която изисква разумно
съчетаване на теоретичните и експериментални методи при максимално възможно
отразяване реалните гранични условия на масива.
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2.Теоретични основи на механиката на многофазните
почвени масиви
2.1.Общи положения.
Напрегнатото и деформирано състояние на почвените масиви (раздробени,
дисперсни среди), служещи за основа среда и материал на строителните съоръжения, е
обект на изследване в земната механика, която според [50] е част от общата
Геомеханика, включваща: механика на скалите (масивни и напукани); механика на
насипните среди (за еднофазни среди, пясъци и чакъли); механика на почвената маса
(за двуфазните системи, напълно водонаситени, слаби почви), механика на
многофазните (за трифазни системи, свързани почви, разглеждани като деформируеми
порести минерално-дисперсни среди, запълнени с течност и газ).
В механиката на многофазните почви се разглеждат две характерни състояния
на процеса на деформиране [16]: без отделяне (филтрация) на водата от почвените
пори (обикновено при степен на водонасищане Sr<0,8 и неголямо изменение на
напреженията); с отделяне на водата от порите, т.е., промяна на съотношението на
фазите (твърда и течна) в единица обем почва (при Sr>0,8 и по-голям интервал на
изменение на напреженията). В първия случай, за дефиниране на напрегнатото
състояние на многофазната почва могат да се използват уравненията на механиката на
непрекъснатите среди. Във втория случай, предвид едновременното протичане на два
реологични процеси (пълзене на скелета и филтрация на водата), трябва да се включат
и уравненията на филтрацията.
Освен горните състояния, напрегнатото състояние в многофазната почва (при
действието на повърхностни и обемни сили) може да се разглежда в три стадия:
начален, междинен и краен (стабилизиран). За количествена оценка на началното
(естественото) и стабилизираното напрегнато състояние може да се използват
уравненията на механиката на линейно или нелинейно деформираните среди, без
отчитане на фактора време, а на нестабилизираното напрегнато състояние, следва да
се отчете и изменението на напреженията и деформациите във времето, т.е., да се
дефинира реално физическо уравнение на състоянието на отделните фази.
Многофазната почва, както и другите строителни почви, е дисперсна среда, при
която в процеса на деформиране се явява особено взаимодействие между отделните
фази - твърда, течна и газообразна. Затова при дефиниране на напрегнатото и
деформирано състояние е необходимо да се дефинират две системи напрежения,
действащи върху твърдата (почвения скелет) и върху течната (течността запълваща
почвените пори) фази. Понеже в течността тангенциалните напрежения се приемат
нула, то единственото напрежение в течната фаза е нормално, наречено порен натиск
или неутрално напрежение.
В най-общия случай, напрегнатото и деформирано състояние в масив
многофазна почва в даден момент от времето е дефинирано, ако са известни 16
величини, а именно:
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три компоненти на нормалните напрежения;
три компоненти на тангенциалните напрежения;
три компоненти на линейните деформации;
три двойки компоненти на ъгловите деформации;
три компоненти на преместванията;
порният натиск или скоростта на неговото изменение във времето.

Тези величини са свързани по между си чрез система от 16 уравнения
включваща:
 три уравнения на равновесието;
 шест физически (определящи) уравнения на състоянието;
 шест уравнения на непрекъснатостта;
 едно уравнение на консолидацията.
2.2. Система уравнения за дефиниране на напрегнатото и деформирано
състояние на многофазните почвени масиви.
Основният принцип използван за дефиниране на напрегнатото и деформирано
поведение на многофазните почвени масиви
е принципът на ефективните
напрежения. Този принцип е формулиран от Terzaghi [92] и гласи: общото (тоталното)
напрежение в дадена точка от масива многофазна почва може да бъде представено
като сума от напрежения действащи върху почвения скелет и напрежения действащи
върху течността запълваща почвените пори.
Почвеният скелет разглеждаме като съвкупност от минерални частици,
притежаващи способност да се съпротивляват на изменението на обема и формата.
Напреженията предизвикващи деформации на почвения скелет се наричат ефективни
напрежения, а напреженията възникващи в порната течност следствие
взаимодействие на двете фази - неутрални напрежения или порен натиск.
Разделянето на напреженията на ефективни и неутрални има физически
смисъл, в случаите когато е налице изменение на съотношението на отделните фази
(течна и твърда) в единица обем почва, т.е., в т.н. нестабилизирано състояние в
многофазния почвен масив. В стабилизирано състояние съществува само една система
напрежения - ефективните, тъй-като липсва взаимодействие между фазите и
външното натоварване се уравновесява с напреженията в почвения скелет.
2.2.1. Физически уравнения на състоянието, използвани
в механиката на многофазните почви.
Както бе споменато по-горе, за определяне на компонентите на напреженията и
деформациите в многофазната почвена среда са необходими 16 уравнения. По-долу
ще бъдат дадени част от тези уравнения, които важат за едно-компонентни несвързани
среди.
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Уравнения на равновесието. Ако разгледаме равновесието на елементарен
паралелепипед от почвената среда, съгласно теорията на непрекъснатите среди [7,37]
можем да запишем:
 i , j
xi

  ( Fi  ai )  0 ,

(1)

където: ai са компонентите на ускорението; Fi - компонентите на масовите сили;
i=1,2,3; j= 1,2,3; - обемната плътност на почвата.
Преминавайки към напрежения (сила към единица площ), действащи по
стените на елементарния паралелепипед, ще получим компонентите на три нормални
x, y, z и шест тангенциални xz, zx, yz, zy, yx, xy напрежения. Тогава, в декартови
координати уравненията на равновесието се описват със системата:
 x  xy  xz


 X  0 ;
x
y
z
 y  yx  yz


 Y  0 ;
y
x
z
 z  zx  zy


 Z  0 ,
z
x
y

(2)

където  е плътността на средата (=.g); X, Y, Z - проекциите на обемните сили,
отнесени към единица маса.
За уравнението на движение е необходимо да се отчете ускорението, чиито
проекции върху координатните оси са равни на втората производна по отношение на
времето. Ако в правоъгълната координатна система, означим преместванията на т.М
по направление на x, y, z със u, v w, то вторите им производни ще бъдат:
 2u  2 v  2 w
;
;
.
t 2 t 2 t 2

Използвайки основното уравнение на динамиката на тежка точка mа=F, а
именно че произведението на масата m по ускорението a е равно на движещата сила F,
то за проекцията по оси x, y, z, ще имаме:
 2u
2w
 2v
m 2   X i ; m 2   Yi ; m 2   Z i .
x
z
y
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Като се отчетат безкрайно малките нараствания на напреженията, ще получим
условията за движение в напрежения, т.е., уравненията на динамично равновесие във
вида (3):
 x  xy  xz
 2u


 X   2 ;
x
y
z
t
 y  yx  yz
 2v


 Y   2 ;
y
x
z
t
 z  zx  zy
2w


 Z   2 .
z
x
y
t

(3)

Относителните деформации и преместванията, се дефинират с известните
уравнения на Коши,
x 

w u
u
v
w
u v
v w
;  yz  
;  xz 
,

; y  ; z 
;  xy 

x z
x
y
z
y x
z y

(4)

където x, y, z, са относителните нормални деформации, а xy, yz, xz
относителните премествания (изкривявания на правия ъгъл).
Уравнения на непрекъснатостта. Както показват изразите (4),
определяне на всичките шест компоненти на деформациите, е достатъчно да
знаят три премествания. Съгласно (4) функциите на деформациите
преместванията са свързани по между си. Тази зависимост се изразява
уравненията на непрекъснатостта (на Saint Venant):
2
2
 2 x   y   xy
;


xy
y 2
x 2
 2 y  2 z  2 yz
;
 2 
yz
z 2
y
 2 z  2 x  2 zx
 2 
;
zx
x 2
z
 2 z
   yz  zx  xy 

2


;
z  x
y
z 
xy

-

за
се
и
с

(5)

   zx  xy  yz



x  y
z
x


 2 x
  2
;
yz

 2 y
   xy  yz  zx 

2


.
y  z
x
y 
zx
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Изразите (2) - (5) са линейни и са получени при предпоставката, че
компонентите на деформациите са достатъчно малки, при което, при изчисленията
безкрайно малките величини от втори ред могат да бъдат пренебрегнати. Горните
шест уравнения свързват компонентите на деформациите при условие, че в процеса на
деформиране в нито една точка не се получава нарушаване на почвената среда.
При многофазната почва, предвид различията в процеса на деформиране на
течната и твърдата фази, следва да се дефинират различни уравнения на
непрекъснатостта, които ще бъдат разгледани по-долу.
Физически (определящи) уравнения на състоянието. Записаните по-горе
уравнения са валидни при предпоставката, че телата са непрекъсната среди и са
достатъчно корави, при което законите на статиката и динамиката за идеално твърдо
тяло са приложими и за елементарния обем деформируема почва. Те важат за всички
тела, които отговарят на условията за непрекъснатост.
При почвите, предвид многофазната природа на средата отделните фази
(течна, газообразна и твърда) имат различни обемни и ъглови деформации. В
зависимост от големината и продължителността на натоварването в многофазните
почви могат да възникнат еластични (обратими) деформации и пластични
(необратими) деформации. Еластичните деформации най-често се явяват при
кратковременни и циклични натоварвания, а така също и при разтоварване на земната
основа. Пластичните деформации, обаче се явяват както в догранично, така и в
гранично напрегнато състояние. От друга страна, деформираното състояние на
почвената среда често се характеризира с едновременно протичане както на еластични
така и на пластични деформации.
Съществуващите теоретични модели за описване на еластичните и на
пластичните деформации имат противоречив характер и много от тях не са
потвърдени с достатъчно експериментални резултати. Това обстоятелство в
значителна степен затруднява намирането на достоверно физическо уравнение за
почвената среда. Предвид това, в класическата земна механика деформираното
състояние се разглежда в три стадия: първи стадий - характеризиращ се с линейна
зависимост между напреженията и деформациите; втори стадий - нелинейна
зависимост и трети стадий - пластично течение. При наличие на обемни деформации
третият стадий липсва. По-долу се дават физическите уравнения, описващи,
напрегнатото и деформирано поведение на почвената среда.
Физически уравнения съгласно теорията на линейното деформиране. Тази
теория получи широко разпространение в инженерната практика благодарение на
относителната простота и възможността да се използва математичният апарат на
теорията на еластичността. Очевидно тя още дълго време ще бъде използвана докато,
новите теории (на нелинейността и на пластичността) не получат експериментално
потвърждение.
Теорията на линейното деформиране се базира на принципа на линейна
деформираност, като почвената среда се характеризира с два параметри в границите
на линейната зависимост между напреженията и деформациите. Това означава, че
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пластичните деформации са включени в тези обобщени характеристики - модул на
обща деформация E0 и коефициент на напречно линейно разширение 0.
В случаите на стабилизирано напрегнато състояние физическите уравнения на
състоянието се дават с изразите [7,46]:
x 

 xy
1
;
 x   0  y   z  ;  xy 
G0
E0

y 

 yz
1
;
 y   0  z   x  ;  yz 
G0
E0

z 

1
 z   0  x   y  ;
E0













 xy 

(6)
 xy
G0

;

където G0 е модул на ъгловите деформации, който се определя с израза
G0 

E0
.
2(1   0 )

(7)

Използва се също величината модул на обемна деформация
K0 

E0
.
3(1  2 0 )

(8)

Уравненията (6) дават достоверни резултати в случаите когато изследваме
състоянието при стабилизирани деформации и постоянно натоварване.
В литературата се описват и други теории за описване на напрегнатото и
деформирано състояние на почвените среди с отчитане на пластичните свойства на
почвите. Без да се разглеждат по същество ще посочим само някои от тях, като:
теорията на нелинейното деформиране [58]; теорията на еласто-пластичните
деформации [9]; теорията на пластичното течение, развита от Reissner [44]; теорията
на асоциирания закон на течението [55], теорията на заздравяващите се пластични
среди [29,56] и други.
Всяка от тези теории може да бъде приложена при съответни видове почви и в
известна степен да отрази в реална степен тяхното поведение при деформиране.
Очевидно теориите на пластичното течение могат да се прилагат при изследване
поведението на свързани (глинести) почви. Специално следва да се отбележи
използването на т.н. модифициран Cam-clay модел за прогнозиране слягането на
силно пластични глини [52,80,95,97].
Широко приложение в приложната земната механика намира теорията на
пълзенето и вискозно-пластичното течение.
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Теорията на пълзенето е посветена на изследването на непрекъснатото
изменение на деформациите на телата във времето. Тази област от науката е известна
още като реология (от гръцката дума - тека).
За свързаните (глинести) почви, са характерни две основни реологични
свойства:
 пълзене - изменение на сумарната деформация при постоянно напрегнато
състояние;
 релаксация - намаляване на съпротивителните напрежения (отслабване) при
постоянна скорост на деформациите.
На графиката на Фиг.1 се очертават следните стадии на деформиране:
 Оа - мигновена деформация;
 ab - I стадий - неустановено (затихващо) пълзене;
 bc - II стадий - установено (незатихващо) пълзене;
 cd - III стадий - прогресиращо течение.
По-долу се дава обяснение на физическите процеси, протичащи в глинестите
почви при изменение на деформациите във времето.
След мигновената деформация следва затихващо пълзене, при което се
получава намаляване (затваряне) на съществуващите микропукнатини и се наблюдава
намаляване на обема на порите.

Фиг. 1. Изменение на деформациите на пълзене на
свързани почви при постоянни вертикални
(уплътняващи) напрежения

Във втория стадий, наречен още вискозно-пластично течение, се променя
структурата при постоянен обем на почвата. Разрушаването на твърдите и
полутвърдите структурни връзки напълно се компенсира с възникването на нови
водно-колоидни и молекулярно-контактни връзки, а протичащата вискозна
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деформация (предимно на водно-колоидните обвивки свързани с твърдите минерални
частици) обуславя нова структура, която все по-малко се съпротивлява на действието
на напреженията. При новата структура частиците като че ли се нареждат по посока
на действащите напрежения, а в люспестите глинести частици възникват
микропремествания (микросрязвания).
В третия стадий (прогресиращо течение) обема на почвата се увеличава и
намалява неговото общо съпротивление, което се дължи на появата на нови
микропукнатини, които растат и предизвикват ускоряваща деформация. Тази
деформация довежда почвата до крехко разрушение или вискозно течение,
изтласкване на почвата в страни и съответстващо разрушение.
Обикновено установеното пълзене (вискозно-пластично течение) винаги
преминава в прогресиращо течение. Затова тези деформации се разглеждат като
недопустими за геотехническите съоръжения.
В стадия на установеното пълзене (Фиг.1) имаме постоянна скорост на
деформациите (ds/dt=const). При действие на тангенциални напрежения, за да се
"подържа" постоянна скорост на ъгловите деформации, следва с течение на времето
да намаляват граничните съпротивления на почвите или скалите. Процесът на
намаляване (разхлабване) на действащите (съществуващи в масива начални)
напрежения, при постоянна скорост на деформациите се нарича релаксация на
напреженията.
Релаксацията на напреженията се предизвиква от разрушаване на структурните
връзки в почвите и скалите и винаги е съпроводена с пълзенето. При условие, че не е
достигнато граничното напрегнато състояние, намаляването на граничните
съпротивления никога не достига до нула, а до някаква остатъчна големина, която
остава постоянна. Тази съпротивления са известни като т.н. остатъчна якост на
почвите и скалите.
В случаите на нестабилизирано напрегнато състояние, като физически
уравнения на състоянието е целесъобразно да се използват зависимостите между
напрежения, деформации и времето, т.н. реологични уравнения. В този случай общата
деформация се представя като сума от еластични и вискозни деформации

 ij   ije   ijv ,

(9)

където eij са компонентите на еластичните, а vij - компонентите на вискозните
деформации.
За дефиниране на вискозните деформации е необходимо по експериментален
път да се определи физическото уравнение на състоянието, което дава зависимост
между напреженията, деформациите и тяхната скорост. В най-общ вид тази
зависимост има вида:

 (, ,


) = 0.
t

(10)
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Един от основните принципи в реологията е замяната на реалната среда с
условни модели наречени реологични модели. В земната механика например, за
дефиниране на едномерно напрегнато и деформирано състояние се използват
елементарни и съставни реологични модели. Представените на Фиг.2 елементарни
реологични модели имат следните уравнения на състоянието:
 идеално еластично тяло (Фиг.2.а)

=  E,

(11)

където: действащото напрежение;  - относителната деформация; Е еластичен модул.
Уравнение (11), всъщност изразява основната закономерност в теорията на
еластичността за пропорционалност между напреженията и деформациите.


Идеално вискозно тяло на Newton (Фиг.2b)

=



;  =  , или
t
t

 1
 1
= ;
= ,
t 
t 

(12)

 - коефициент на вискозност.
 Идеално пластично тяло на Saint-Venant (Фиг.2c).
Това тяло отговаря на идеално свързана почва или скала (при която може да се
приеме  0). В случай на двумерна задача, уравнението на състоянието е

1 - 3 = 2c, или max ≤ s .

(13)

 Пластично тяло на Prandtl-Coulomb (Фиг.2d).
Този модел отговаря на почва с триене и кохезия (свързана почва). Уравнението
на пластичността от вида (14), изразява състоянието на гранично равновесие.

1 - 3 = 2 sin (pe +

 '1  '3
2

).

(14)
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Фиг.2. Схеми на елементарни реологични модели:

а) Идеално еластично тяло на Hooke;
b). Идеална вискозна течност (тяло на Newton); c).Пластично тяло на Saint-Venant;
d). Пластично тяло на Prandtl-Coulomb.

От тези реологични модели могат да се съставят комбинирани модели, които в
известна степен могат да отразят реалните свойства на почвите и скалите. На Фиг.3 са
представени някои от тези модели.
Реологичните уравнения на състоянието са:
 еластично-вискозно тяло на Maxwell
d 1 d 1

 ;
dt E dt 

(15)

 пластично вискозно тяло на Bingham-Schwedoff
d    s 1 d
.


dt

E dt

(16)

Съгласно уравнение (13), докато напрежението  е по-малко от границата на
пластичността s, важи законът на Hooke. При напрежения s в почвата започва
пластично течение с постоянна скорост. На базата на уравнение (16) са решени някои
задачи за прогнозиране устойчивостта на естествени склонове.
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Фиг.3. Комбинирани реологични модели:

a). Вискозно тяло Maxwell; b). вискозно-пластично тяло на BinghamSchwedoff; c). графична зависимост (t) за моделът на Bingham.

L.Zeevaert [96] предлага използването на реологично уравнение на нелинейна
вискозност (Фиг. 4) от вида:

bt

 vp   f t   . ln
 ,
(17)
b 

където:
vp е обемната вискозна деформация на почвения скелет (деформация на
субмикроскопични вътрешни пори в минералния скелет) при действащо
напрежение ; , , b -константи, определяни експериментално.

Фиг.4. Реологичен модел на L.Zeeveart
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С горното уравнение може да се опише логаритмичния характер на
изменението на деформациите във времето при силно пластични глинести почви.
Други изследвания [38,41,46,60] показват, че най-добро съгласуване на
експериментални и теоретични резултати се получава при използване теорията на
наследственото пълзене. При линейна зависимост между напреженията и
деформациите физическите уравнения имат следния вид [2].
 x (t ) 





t





1
 x (t )   e  y (t )   z (t )    x ( )   v  y (   z ( ) K1 (t , )d ;
E1
t1
t

1
 y (t )   y (t )   e  z (t )   x (t )   y ( )   v  z (   x ( )K 1 (t , )d ;
E1
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 yz (t ) 
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1
 z (t )   e  x (t )   y (t )    z ( )   v  x (   y ( ) K1 (t , )d ;
E1
t1

 xy (t )
G1

 yz (t )
G1

 xx (t )
G1

t

   xy ( ) K 2 (t ,  )d ;

(18)

t1
t

   yz ( ) K 2 (t ,  )d ;
t1
t

   xx ( ) K 2 (t ,  )d .
t1

където: E1 и G1 са модулите на мигновените линейни и ъглови деформации;
e - коефициент на напречно разширение на еластичните деформации;
v - коефициент на напречно разширение на вискозните деформации;
K1 и K2 са ядра на интегралните уравнения представляващи скоростите
на изменение на линейните и ъгловите деформации във времето при
действието на напрежения с интензивност единица.
Изложените в тази глава теоретични основи на механиката на многофазните
почви показват сложността на проблема за формулиране на адекватен теоретичен
модел, който в най-пълна степен да отразява реалното напрегнато и деформирано
поведение на почвените масиви при действието на повърхностни и обемни сили.
Очевидно, формирането на напрегнатото и деформирано състояние на свързаните
почви е един сложен процес, който трудно може да се опише цялостно с обобщен
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теоретичен модел. Затова в земната механика се използуват различни модели, които
приближено отразяват реалните свойства на глинестите почви и с достатъчна за
практиката точност могат да се прилагат в проектирането.
Изменението на напрегнатото и деформирано състояние на водонаситените
свързани почви в земната механика е известно като консолидация.
В най-общ аспект, под консолидация в земната механика се разбира обемното
деформиране на многофазна глинеста почва, което при наличие на съответен
напорен градиент е съпроводено с филтрация на течността от почвените пори.
Проблемите за консолидацията на свързаните почви са обект на изследване още
със създаването на модерната земна механика от K.Terzaghi [93,94]. Много
изследвания са извършени в тази област след Тerzaghi както в теоретичен, така и в
приложен аспект. Получените решения се базират главно на три основни принципа:
ефективни напрежения [92]; обемни сили [28,61,53]; осмотически сили [46].
Съгласно принципът на ефективните напрежения [93], при уплътняване на
водонаситена свързана почва в нея се формират две групи напрежения:
 напрежения в почвения скелет, наречени още ефективни напрежения, които
предизвикват обемна деформация (уплътняване) на почвата;
 напрежения в порната течност, наречени неутрални напрежения, които създават
воден напор и предизвикват филтрация (изтичане) на водата от почвените пори.
Тези напрежения се наричат още “порен натиск” или “порово налягане”.
Принципът на обемните сили също разглежда филтрационен процес и се
основава на предпоставката, че обемните сили, възникващи в процеса на
консолидацията, са следствие взаимодействието между твърдата и течната фази. Тази
предпоставка е валидна само за не напълно водонаситени почви, съдържащи в порите
деформируема вода.
При осмотическия модел, свойствата на почвения скелет не се отчитат, а
процесът на деформиране се разглежда на основата на равновесието на външното
натоварване с концентрацията на разтвора на твърдите частици в течната фаза. Това
приемане ограничава неговата приложимост само за финодисперсни глини в началния
стадий на уплътняване, когато контактите между отделните частици са относително
слаби.
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3. Напрегнато и деформирано състояние на многофазни
почви при обемни деформации.
3.1. Уравнения на пространствената консолидация.
3.1.1. Общи положения.
Както бе отбелязано по-горе (т.1.3) когато в почвения масив липсват зони на
гранично равновесие, неговото напрегнато състояние може да се дефинира като
догранично (субгранично). При многофазните почви това състояние съответства на
фазата на уплътняване, т.е., наличие само на обемни деформации. Освен това,
процесът на деформиране на тези почви се характеризира с две състояния в
зависимост от степента на водонасищане Sr. Приема се [46,17], че при степен на
водонасищане Sr<0,8 и неголямо изменение на напреженията напрегнатото и
деформирано състояние протича без филтрация на водата от почвените пори. При
Sr0,8 напрегнатото състояние е съпроводено с промяна в съотношението на двете
основни фази (твърда и течна) в единица обем, т.е., наличие на филтрация. В този
случай, предвид едновременното протичане на двата реологични процеса (пълзене на
скелета и филтрация), към системата уравнения трябва да се включат и уравненията
на филтрацията.
За дефиниране на нестабилизираното (изменящо се във времето) напрегнато
състояние се приемат следните предпоставки [17,50]:
 Деформациите в многофазната почва са обемни, т.е., почвата е в догранично
напрегнато състояние (без зони на гранично равновесие).
 Почвената среда съдържа някакво затворено количество въздух или газ
(разтворен в течността или като мехури), които предизвикат деформация на
течността (флуида), запълваща порите; Тази деформация се дължи на
свиваемостта на въздушните мехури [36].
 Деформациите на почвения скелет имат вискозен характер, т.е., проявява се
свойството пълзене и за описване на този процес (съставяне на физическото
уравнение на състоянието) може да се използва теорията на наследственото
пълзене.
 Движението на течността в почвените пори може да се приеме ламинарно
съгласно закона на Darcy [48].
 В условията на обемна деформация може да приеме, че тангенциалните
напрежения в многофазната почва се поемат само от почвения скелет и
възникването на срязващи деформации не е съпроводено с промяна на
съотношението между отделните фази. Нормалните напрежения се разпределят
между течността и скелета съгласно принципа на ефективните напрежения на
Terzaghi [92]. Следователно, приема се, че срязващите деформации възникват
мигновено, а обемните деформации се изменят във времето.
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В процеса на уплътняването сумата от главните нормални напрежения остава
постоянна [48].
3.1.2. Основни уравнения за дефиниране на напрегнатото състояние на
многофазната почва.

а. Уравнение на състоянието на почвения скелет.
Съгласно теорията на наследственото пълзене [2,3] почвеният скелет се
разглежда като еднородно изотропно тяло, което изменя деформациите във времето
(пълзи) в зависимост от големината и "историята" на напрегнатото и деформирано
състояние. Зависимостта между обемните деформации и ефективните напрежения се
приема във вида [2,17,48]:
e0 - e(t)=

 (t )
1  2K 0

mv (t , t ) 

t

1

 ( ) mv (t ,  )d ,

1  2 K 0 1


(19)

където:
 e0 и e(t) са началният и изменящият се във времето коефициент на порите;
 () - сумата от нормалните ефективни напрежения,

() = ’x(t)+ ’y(t)+ ’z(t);
 K0 - коефициент на страничен натиск в покой;
 mv(t,) - обобщен коефициент на обемна деформация,
mv(t,) = m0 +(){1 - exp[-(t-)]};
 m0 - коефициент на мигновена деформация;
 () - функция, отчитаща стареенето на твърдата фаза,

() = ml +

mh
;
t

 ml - коефициент на уплътняване деформациите на пълзене;
 mh - коефициент на уплътняване деформациите на уякчаване (стареене)
почвения скелет;
  - параметър отчитащ скоростта на пълзене;
 1 - параметър на “възрастта”, отчитащ предисторията на напрегнатото
състояние.
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б. Физическо уравнение на съдържащата газ порна течност.
Водонаситените почви не са строго двукомпонентни среди, тъй-като в
почвената вода, макар и в минимално количество, винаги се намира разтворен газ.
Газовете постъпват в порната течност следствие на биохимични процеси в почвите и
различните химични реакции от взаимодействието на скелета с водата. Изменението
на количеството газ се получава и при движение на почвените води към водосборните
басейни следствие промяна на налягането, температурата и т.н. Този процес е
значително по-интензивен в зоната на колебанието на нивото на почвените води.
Затворени въздушни мехури могат да се появят и при строителството на
хидротехнически съоръжения, когато имаме бърза промяна на нивото на почвените
води следствие процесите на филтрация, изпарение, миграция на влагата, кондензация
и разтваряне на газове, овлажняване на почвата и т.н.
Газовете в почвените води могат да се намират в свободно и в затворено
състояние. Ако те заемат голяма част от обема на порите и имат връзка с атмосферата,
а водата е разположена само в местата на контактите на частиците и хидравлически
несвързана, то се приема, че газовете се намират в свободно състояние. В този случай
деформациите на почвата се обуславят от пълзенето на почвения скелет и
филтрационни явления липсват.
При условие, че газовете в порите на почвата заемат голяма част от обема им, а
водата е непрекъсната и свободна (несвързана), то се приема [36,48], че газовете се
намират в затворено състояние. В този случай деформациите на почвата зависят
каkто от характера на свиването на тези мехури, така и от филтрационните явления.
Следователно, газовете в почвите могат да съществуват в различно количество
във вид на разтвор, затворени мехури и свободно състояние.
При отчитане влиянието на затворените въздушни мехури в порната течност се
приема следната хипотеза [16,50]: запълващата порното пространство течност се
разглежда като една компонента притежаваща деформации следствие
свиваемостта на въздушните мехури.
При тази предпоставка можем да получим физическото уравнение на
състоянието на течната фаза разглеждайки две състояния на затворен обем течност,
съответстващ на различни налягания.
Сумарните обеми на мехурите и разтворения газ могат да се определят на
базата на закона на Бойл-Мариот, при условие, че при преминаването от едно
състояние в друго, процесът на свиване на въздушните мехури протича
изотермически, а налягането във въздушните мехури и водата е еднакво. Тогава
можем да запишем:
(V'b + V'ea).u' = (V''b - V''ea).u''
или
V'g.u' = V''g.u'' .

(20)
30

където:
- коефициент на разтворимост на газовете по Henry,
Vb - обемът на въздушните мехури,
Vea - обемът на въздуха;
Vg - сумарният обем на газовете,
u - общото налягане в течността включително атмосферното.
Отчитайки, че разликата в обемите на въздуха е равна на разликата в обемите
на течността, т.е., V'ea - V''ea = V' - V'' съгласно (20) получаваме:
V 'V ' ' u ' '  u ' 

.
V ''
u'

Като заместим в горния израз V''g=V''-Vea и го разделим на V'' ще получим:

V 'V ' ' V ' 'Vea u ' '  u ' 

.
, или означавайки duw = u''- u' получаваме
V ''
V ''
u'


1 dV 1  S ' r
.

,
V ' ' du w
u'

където S'r е степента на водонасищане на разглеждания обем.
Приемайки u  pa (pa -атмосферното налягане) и за S'r и V'' средни величини Sr
и V получаваме:


1 dV 1  S r
.

.
V du w
pa

Отчитайки постоянството на масите в разглеждания обем и преминавайки към
обемната плътност ще получим окончателно:
1 d w 1  S r
.

.
 w du w
pa

Дясната страна на горния израз представлява коефициента на обемна
деформираност на линейно деформируема течност mw.
израза

Тогава за физическо уравнение на съдържащата газ порна течност получаваме
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1  Sr
1 d w
 mw 
,
 w du w
pa

(21)

където:
w - обемната плътност на водата;
uw - порен натиск;
mw - коефициент на обемна деформация (свиваемост) на порната течност;
Sr - степен на водонасищане;
pa - атмосферното налягане.
Очевидно е, че дори при степен на водонасищане Sr=0,99, деформируемостта на
порната течност в сравнение с дегазираната вода се увеличава 200 пъти.
в. Уравнение на Darcy-Герсеванов за ламинарната филтрация.
Ако означим с us скоростта на филтрация по посока s и скоростта u's с която се
движи течността в порите, то може да се докаже [48] следната зависимост:
u's 

1
u s , където n е обемът на порите .
n

Аналогично, ако означим средната скорост на движение на твърдите минерални
частици с vs и фиктивната скорост с v's, то ще е валидна зависимостта:
v' s 

1
vs .
1 n

Когато движението на водата се извършва в твърда пореста среда, скоростта на
филтрация може да се опише със закона на Darcy
u s  k

H
.
s

При неподвижен почвен скелет скоростта на движение на водата в почвените
пори ще бъде
u's  

k H
.
n s

При условие, че почвеният скелет се движи със средна скорост vs, на базата на
горните зависимости получаваме:
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u ' s v ' s  

k H
.
n s

Разликата (u's-v's) се нарича средна относителна скорост на движението на
течността спрямо движещия се почвен скелет. Изразявайки тази разлика чрез
фиктивните скорости ще получим:
1
1
k H
n
H
, или u s 
.
us 
vs  
v s  k
n
1 n
n s
1 n
s

Отчитайки че e=n/(1-n) (където e е коефициентът на порите) за зависимостта на
Darcy-Герсеванов получаваме:

u s  ev s   k

H
,
s

(22)

където: H е действащият воден напор, k - коефициентът на филтрация.
При пространствено напрегнато състояние и отчитайки обемното тегло на
водата, зависимостта (22) може да бъде записана в следния вид:

H
x
H
u y  ev y  k y
y
H
u z  ev z   k z
.
z
u x  ev x   k x

(23)

г.Зависимост между напреженията в нестабилизирано напрегнато
състояние.
При приетите предпоставки, може да се приеме, че срязващите деформации
възникват мигновено и в процеса на уплътняване не се изменят, докато обемните
деформации се изменят във времето в зависимост от процесите на филтрация и
пълзене на почвения скелет.
При тази постановка, и при условие, че в налягането течността е еднакво в
посоките x, y, z, съгласно принципът на ефективните напрежения [92], във всеки
момент от времето ще важат зависимостите:

’x(t) = x(t) - uw(t);
’y(t) = y(t) - uw(t); 
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’z(t) = z(t) - uw(t);



'xy =xy; 'yz =yz; 'zx =xy;
или:

(t) = x(t)+ y(t)+ z(t) - 3uw(t);
където:

x(t), y(t), z(t) са пълните нормални напрежения в дадена точка от масива,

които могат да бъдат променливи във времето (в строителен период, при
динамични, сеизмични и други временни въздействия) или постоянни в
експлоатационен период;
uw(t) - порен натиск или порно
налягане (неутрално напрежение),
допълнително над хидростатичното, което предизвиква филтрация на порната
течност.
д. Уравнения на непрекъснатостта за твърдата и течната фази.
В механиката на непрекъснатите среди тези уравнения са известни като
тъждества на Saint-Venant, които изразяват в диференциална форма връзката между
деформациите. При дефиниране на напрегнатото и деформирано състояние за
получаване на уравненията на непрекъснатостта на разглеждаме обемните
деформации на двукомпонентна пореста среда, състояща се от деформируем скелет и
деформируема (свиваема) течност [48,49,50].
Разглеждаме елементарен обем многофазна почва със страни dx, dy, dz. При
уплътняването му движението на водата ще бъде в посоките x,y,z. Тогава скоростта на
филтрация ще има проекции ux, uy, uz.
Да разгледаме движението на течността през елементарен паралелепипед в
трите посоки за време dt.
Във вертикална посока, масата на преминалата през долната страна течност ще
бъде wusdxdydz, а през горната страна [wusdxdydz + (/z)(wus)dxdydz]dt (w е
специфичната плътност на водата). Следователно натрупаната за време dt маса на
течността ще бъде



(  w u s )dxdydzdt .
z

(a)

Аналогични изрази за натрупаната маса течност се получават и за посоките x, y:



(  w u s )dxdydzdt
x

(b)
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(  w u s )dxdydzdt
y

(c)

От друга страна ако приемем, че обемът на порите е n, то обемът на течността в
елементарния паралелепипед ще бъде nwdxdydz. При уплътняването за време dt
обема на порите ще се измени и ще бъде равен на n+n/t, а съответният обем на
течността ще се измени от nwdxdydz на {nw+[(nw)/t]dt}dxdydz, а останалата в
елементарния обем маса на порната течност ще бъде
 ( n w )
dzdydz .
t

(d)

Количеството течност преминала през трите посоки ще бъде сумата от
натрупаните маси




  (  w u x )  (  w u y )  (  w u z ) dxdydz
y
z
 x


(e)

Като приравним (е) и (d), ще получим уравнението на непрекъснатостта за
течната фаза





(n w )  (  w u x )  (  w u y )  (  w u z )  0 .
t
x
y
z

(25)

По аналогичен начин уравнението на непрекъснатостта за твърдата фаза,
приемайки скоростите на движение на твърдите частици vx, vy, vz:




(m s )  (  s v x )  (  s v y )  (  s v z )  0
t
x
y
z

(26)

където s е специфичната плътност, а m обема на твърдата фаза.
e. Диференциално уравнение на уплътняване на двукомпонентните порести
среди.
Приемайки, че деформируемостта на твърдите частици в сравнение с тази на
порната течност и може да се пренебрегне, при s = const от уравнение (26) ще
получим:
m v x v y v z



 0.
t
x
y
z

(a)
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Като извършим интегриране във (26) и пренебрегване на членовете ux(w/x),
uy(w/y), uz(w/z) като безкрайно малки получаваме:
n 1  w u x u y u z

n



0.
t  w t
x
y
z

(b)

Отчитайки физическото уравнение на състоянието на порната течност (21)
получаваме:
u y u z
u
u
n
 n.m w w  x 

 0.
t
t
x
y
z

(c)

Като използваме зависимостта между действащия напор и порния натиск, т.е.,

H

uw

w

, където е w e обемното тегло на водата, за зависимостта (23) ще получим:

u x  ev x  
u y  ev y  

u z  ev z  

k x H
;
 w x
k y H

 w y

;

(d)

k z H
.
 w z

Като диференцираме изразите (d) съответно по
събиране, получаваме следния израз:

x, y, z и след почленно

u y u z   e
 u
u x u y u z
e
e 
   v x


 e x 

 vy
 v z  
x
y
z
y
z   x
y
z 
 x


  k x u w    k y u w    k z u w 
 

 
.
x   w x  y   w y  z   w z 

(e)

Понеже скоростите на движение на минералните частици са безкрайно малки,
от порядъка на 10-5 - 10-6 m/s можем да приемем:
 e
e
e 
 v x
 vy
 v z   0 .
y
z 
 x

Като заместим (a) и (c) в (е) и използваме елементарните зависимости между
коефициента и обема на порите m=1/(1+e); n=e(1+e) получаваме:
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u
u
u
u 
e
1 e  


 k x w  k y w  k z w  .
 em w w 
t
t
 w  x
x y
y z
z 
Уравнение (27) е диференциалното
двукомпонентни порести среди.

уравнение

на

(27)
уплътняване

на

Ако приемем среден коефициент на филтрация kx=ky=kz=kf=const и среден
(начален) коефициент на порите e0, диференциалното уравнение на уплътняване на
двукомпонентни порести среди може да се запише във вида:

е
t

 e0 m w

u w (1  e0 )k f 2

 uw ,
t
w

където:  2 uw 

(28)

 2 uw  2 uw  2 uw


.
x 2
y 2
z 2

Уравнение (28) позволява да се изследва нестабилизираното напрегнато
състояние на многофазна глинеста почва при използване на различни физични
уравнения на състоянието на почвения скелет (т.2.2.1).
Чрез неговото решаване може да се получи големината и разпределението на
порния натиск в пространството и времето.
По долу тази задача е разгледана чрез използване физично уравнение на
състоянието съгласно теорията на наследственото пълзене.
3.1.3. Общо диференциално уравнение на пространствената консолидация.
Интегралното уравнение (19), с отчитане израза за обобщения коефициент на
уплътняване mv(t,), след известни преобразования може да се сведе до
диференциално уравнение от вида [17]:

[m0   (t )] 
m0  2
 2e
e


 (t ) 
 (t ) .
t
1  2 K 0 t
1  2 K 0 t 2
t 2

(29)

Като диференцираме (28) по t, заместим (24) в (29) и след известни
преобразования получаваме:




3m0   2 u w
3
 e0 mw 
 2   e0 mw 
m0   (t ) u w 
1  2 K 0  t
1  2K 0


 t
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(1  e0 )   2
m0  2
 [m0   (t )]
2

 1 (t ) 
 1 (t ) ;
  u w   u w  
 w  t
1  2K 0
1  2 K 0 t 2

където:  (t )  ml 

(30)

mh
; 1(t) = x(t) +y(t) + z(t).
t

Напреженията x(t),y(t),z(t) са пълните напрежения в дадена точка от масива.
Те могат да се приемат:
 постоянни в случая, когато се разглежда експлоатационен период;
 променливи при нарастване на напреженията с постоянна скорост, т.е.,
x(t)=xt; y(t)= yt; z(t)=zt, което отговаря на строителен период, а x, y, z
са скоростите на нарастване на товара;
 променливи при циклични натоварвания, например x(t)=x0sint;
y(t)=y0sint; z(t)=z0sint, където x0, y0, x0 са статичните компоненти на
напреженията, а e кръговата честота на цикличното натоварване.
Уравнение (30) е общото уравнение, което дефинира пространственото
напрегнато състояние в нестабилизирания стадий при действието на променливи
във времето (строителен период или инерционни сили) напрежения. То може да се
опрости, ако се положи:

Aw 

Cv 

e0 m w
;
m0
(1  e0 )k f
m0  w

Al 

;

ml
;
m0

Ah 

a1  Aw 

mh
;
m0

3
;
1  2K 0

a2 

1
;
1  2K 0

(31)


A 
3 
f 1 (t )    Aw 
1  Al  h  ;
1  2K 0 
t 

A 
 
f 2 (t ) 
1  Al  h  .
1  2K 0 
t 

Тогава уравнение (30) придобива вида

 2u w
u w

2
 2

2
a1
 f1 (t )
 Cv   u w   u w   f 2 (t )  1 (t )  a 2 2  1 (t ) . (32)
t
t
t 2
t
 t
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а.Частни случаи на напрегнато състояние.
Ако се разглежда строителен период при приета постоянна скорост на
натоварване на земната основа или почвения масив, уравнение (32) има следния
опростен вид:
a1

 2u w
u


 f 1 (t ) w  C v   2 u w   2 u w   f 2 (t )( x   y   z ) .
2
t
t
 t


(33)

При статични натоварвания (експлоатационен период) уравнението има вида:
a1

 2u w
u


 f 1 (t ) w  C v   2 u w   2 u w  .
2
t
t
 t


(34)

Ако се пренебрегне пълзенето и стареенето на почвения скелет, т.е., при  и
(t)=0, а m0=mv (mv - коефициент на уплътняване при компресия) получаваме
диференциалното уравнение на пространствената консолидация на трикомпонентна
почвена среда състояща се от еластичен скелет, вода и разтворен в нея въздух
[20,29,48]:

3mv
 e0 m w 
1  2K 0


 u w (1  e0 )k f 2


 uw .

t

w


(35)

Приемайки течността за несвиваема, т.е., mw=0 при K0=1, получаваме
диференциалното уравнение на тримерната филтрационна консолидация (еластичен
скелет, запълнен с недеформируема течност) [93]:
u w (1  e0 )k f

(1  2 К 0 ) 2 u w .
t
2mv  w

(36)

Уравнения (32), (33), (34), (35) и (36) формулират самостоятелни задачи,
дефиниращи напрегнатото състояние на многофазните почви. Всяка от тях има
определена практическа приложимост в зависимост от физико-механичните свойства
на глинестите почви. Например [49], за водонаситени глинести почви в течна и течнопластична консистенция може да се приложи уравнение (36) или (35). В другите
случаи, особено при пластични глини, съществено влияние оказва пълзенето и
стареенето на скелета съгласно уравнения (32), (33), (34). При свързани почви в
твърдо-пластична и твърда консистенция, а така също и при напрежения, които не
могат да предизвикат филтрация (обикновено при Sr< 0,8), напрегнатото състояние в
нестабилизирания стадий ще зависи само от пълзенето на почвения скелет, съгласно
интегралното уравнение (19).
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б. Формулиране на началните условия.
Частното диференциално уравнение (32) е от втори ред по отношение на
времето, следователно за неговото решаване са необходими две начални условия.
Първото начално условие се получава от (19) и (28)
след известни
преобразования при t=1 в следния вид:

3m0
 e0 m w 
1  2K 0



(1  e0 )k f

w

 u w ( 1 )  ( 1 )
m0 
 ( 1 )


u w ( 1 ) 
 1 ( 1 ) 
 1 ( 1 ) 

t
1

2
K
1

2
K
1

2
K

t
0
0
0


 2u w .

(37)

За формулиране на второто начално условие може да се използва
предпоставката за равенство между деформациите на порната течност и почвения
скелет в момент t=1, [16,50], от което се получава:
u w ( 1 ) 

 1 ( 1 )
3

e0 m w
,
e0 m w  (1  e0 )mv

(38)

където 1(1) = x +y + z е сумата от пълните нормални напрежения в дадена
точка от масива в начално (естествено) напрегнато състояние.
Граничните условия за решаване на пространствената задача се формулират от
конкретния случай в зависимост от геометричните размери на разглеждания масив
многофазна почва.
Намирането на точно решение на пространствената задача за оценка на
напрегнатото състояние на многофазните почви е сложна математична задача, която
на сегашния етап, независимо от модерната изчислителна техника не е решена.
Възможно е използването на приблизителни, с достатъчна за практиката точност
числени методи като крайни елементи, крайни разлики и други.
В нашите изследвания са получени някои решения за равнинно напрегнато
състояние, които обаче въпреки точността на математичната постановка не могат да
бъдат използвани за практически цели. За конкретни строителни съоръжения са
използвани решения за едномерно напрегнато състояние и прилагане на метода на
суперпозицията.
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4.Числени решения на равнинната задача за консолидацията
на многофазните глинести почви.
4.1. Филтрационна консолидация на непълно водонаситена почва.
Едно решениe на равнинната задача в постановката и предпоставките, дадени в
т.3., е представено от Германов и Михова [18]. Разгледана е филтрационната
консолидация на глинеста почва, представена като двукомпонентна среда, състояща
се от линейно-деформируем скелет, запълнен с деформируема течност. Съгласно (35)
диференциалното уравнение за равнинно напрегнато състояние има вида

  2u w  2u w 
u w

 C w  2 
2 ;
t

x

y


където:

Cw 

(39)

(1  e0 )k f

2mv
 w  e0 m w 
1 K0






.

За решение на (39) е използвано следнито начално условиe:
Съгласно (38) u w (t 0 ) 

v

mw
,
2 mv  e0 mv
.

където: v = x + y; x, y - нормалните напрежения в почвената среда от
външно натоварване, определени по теорията на линейно-деформируемото
полупространство.
Граничните условия се приемат в зависимост от дренажните условия на
почвения масив, а именно:
uw(t)=uw(0)- при повърхности, за които е известна стойността на порния натиск;
uw(t)=0
- при водопропускливи повърхности;
uw/x=0 - при водонепропускливи хоризонтални повърхности;
uw/y=0 - при водонепропускливи вертикални повърхности които са
повърхности на симетрия.
Решението е получено по метода на крайните разлики. Върху почвения масив
се полага мрежа от възлови точки и задачата се счита за решена, ако са известни
стойностите на функцията на порния натиск uw в тези точки за всяка стъпка от
времето t0, t1, t2….tn, където t1- t0= t2- t1=….=t. За целта за всеки възел (i,k) от
разглежданата област се съставя диференчно уравнение, като производните по
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времето на функцията в уравнение се (39) се заместват с крайни разлики при
използване на отворена схема по времето.
Изисква се величината t да удовлетворява следното условие за устойчивост на
решението:
h 2
t 
,
C w,max

където: =1/4 1/8; h - минималната стъпка по координатите x и z;
Cw,max - максималната стойност на коефициента на консолидация Cw.
Численото решение е реализирано с програма на алгоритмичния език Фортран
IV. Могат да се разглеждат почвени масиви при хоризонтални пластове.
Резултатите от решението са илюстрирани върху два примерa показани на
Фиг.5 и Фиг.6. Разгледан е нееднороден почвен масив състоящ се от два пласта с
различен коефициент на филтрация kf1=0,00002m/d и kf2=0,000006m/d. И двата пласта
имат еднаква плътност и компресионен модул: e0=1,05; E0=7000kPa; K0=0,7.

Фиг.5. Криви на равни uw за време t =80d

a. при еднороден масив; б. при двупластова основа
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Фиг.6. Криви на равни uw за време t =80d
при наличие на междинен дренажен пласт

4.2. Консолидация на многофазна глинеста почва - точно решение с
приближено удовлетворяване на началните и граничните условия.
Решението на тази задача е представено в [41]. Разгледано е диференциалното
уравнение (32) с означенията (31), като при равнинно напрегнато състояние за порния
натиск и пълните напрежения важат означенията:
 2u w 

 2u w  2u w

;
x 2
y 2

1(t) = x(t) + y(t).

Разгледан е случаят когато нормалните напрежения нарастват с постоянна
скорост, т.е., x(t) =x.t;y(t) =y.t. x и y се изчисляват по теорията на линейнодеформираните среди.
При горната предпоставка, уравнение (30) е записано във вида
U tt   1 (t )U t   (U xxt  U yyt )   (U xx  U yy ) ,

(40)

където в съответствие с (31) е означено:
U=Uw(x,y,t) - функцията на порния натиск в дадена точка с координати (x,y) и
във времето t;
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 1 (t ) 

1
1
f 1 (t ) ;  2 (t ) 
f 2 (t ) ;  = Cv/a1; =Cv/a1.
a1
a1

Уравнението се разглежда в областта G(0,)x(0,a)x(0,b),  - текущата
координата от времето; a и b са геометричните параметри на почвения масив.
Съгласно (37) и (38) началните и граничните условия се записват във вида:
U (t,x,y)ab = U0 = const; където U 0 

 x  y
2

e0 m w
; mv = m0 +ml +mh;
e0 m w  (1  e0 )mv

U(t,0,y) = U(t,a,y) = U(t,x,0) = U(t,x,b) = 0;
U(0,x,y) = Cx2y2(a-x)2(b-y)2;

където: C = U0(4/ab)4;

Ut(0,x,y) = m1(0,x,y) + m2 + [Uxx(0,x,y)+Uyy(0,x,y];
където: m1 

Al

(1  K 0 )a1

; m2 = m1(x + y).

Предложена е една модификация на стандартния метод на Гальоркин за
решаване на подобен вид диференциални уравнения.
При стандартния метод на Гальоркин решението на (40) се търси във вида:
n

U   C k Wk (t , x, y ) ;

(41)

1

където функциите Wk удовлетворяват точно началните условия.
Коефициентите Ck, се намират от условието: резидиумът (остатъкът) на (40) да
бъде ортогонален на пространството от базисните функции Wkk=1n. В използваната
комбинация на метода на Галеркин, функцията удовлетворява точно линейната
комбинация (41) и приближено началните условия.
Изчислителната схема на решението тук не се разглежда.
Приложимостта на разработения метод е илюстрирана с числен пример. Търси
се големината на порния натиск в точка от почвен масив с координати x=100cm и
y=100cm, в която за времето 0<t200d пълните напрежения са x=400kPa, y=150kPa.
Масивът е глинеста почва със следните характеристики: e0=0,8; kf =0,00016 cm/d;
=0,0073 1/d; mw=1,0 Pa-1; K0=0,7; m0=0,006 Pa-1; ml=0,006 Pa-1; mh=0,012 Pa-1.
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Геометричните параметри на масива са a=4,0m, b=2,0m, като областта
G[0,100]x[0,400]x[0,200] е обградена с водопропускливи пластове, което означава
u(t,a,b)=0.
По изчисление се получава Aw = 53,3; Al = 8,3; Ah = 2,0; Cv = 480,0; a1=54,51;
a2=0,588; u0=68,7kPa. По-нататък, чрез разработената на PASKAL програма, с
персонален компютър са получени следните резултати: uw(100,100,100)=57,0kPa; при
пренебрегване на стареенето на повения скелет, което важи за почви с по-малък
показател на пластичност (при mh=0.00, m0=0,006, ml=0,062), порният натиск е
uw(100,100,100)=56,1kPa, а при пренебрегване и на пълзенето, съответстващо
филтрационната консолидация при непълно водонасищане uw(100,100,100)= 68,0kPa.
4.3. Консолидация на многофазна глинеста - решение с точно
удовлетворяване на граничните условия и
приближено удовлетворяване на началните условия.
Това решение е едно развитие на алгоритъма основан на схемата на РицГалъоркин. Предложен е алгоритъм с точно удовлетворяване на граничните условия и
приближено удовлетворяване на началните условия [41]. Намерена е оценка на
интегрално-квадратичната грешка при този подход, която доказва сходимостта на
алгоритъма и осигурява предписаната точност. Разработена е програма за реализация
на алгоритъма и са представени резултати от изчисления с реални данни.
Частното диференциално уравнение (40) е записано в общ вид:
Utt(t,r) + 1(t)Ut(t,r) + 0(t)U(t,r) = (t,r) + [1(t)(/t) + 0(t)] U(t,r)  TxR, (42)
където е означено:

1(t) = Cv/a1; 0(t) = Cv/a1; 1(t) = f1(t)/a1; (t,r) = f2(t)/a1; 0(t) =  f1(t)/a1.
В съответствие с (42) началните и гранични условия имат вида:
U(t0,r) = W0(r); Ut(t0,r) = W1(r) +  U(t,r), r  R;
U(t,r) = U0(t); (t,r)Tx R;
Където: r =(x,y), U(t,r) = Uxx(t,r) + Uyy(t,r); T=[t0, tr], R = [x0, x1]x[y0, y1],
а с R е означена границата на правоъгълника R.
Решението на (42), при съответните начални и гранични условия се търси във
вид на ред на Fourier, именно:
U (t , r )  U 0 (t ) 

C

i , j 1

i, j

(t ) Ai ( x) B j ( y ) ,
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където: Ai(x) = sin [i(x-x0)/(x1-x0)]; Bj(y) = sin [j(y-y0)/(y1-y0)].
Схемата на алгоритъма с оценката на грешката тук не се разглеждат.
За изпълнение на решението е написана програма на Turbo Pascal 6.0. По-долу
са представени резултатите от изчисленията за определяне на порния натиск в почвен
масив в случая на нарастване на пълните напрежения с постоянна скорост
x(t)=x.t;y(t)=y.t (строителен период) и при постоянни стойности на пълните
напрежения x(t)=const;y(t)=const (експлоатационен период).
Разгледан е еднороден масив многофазна почва с размери 20,0/3,0m и
20,0/10,0m. Следователно съгласно приетите гранични условия дължините на
филтрационния път са съответно Lx=20,00m, Ly =3,00m и Ly=10,00m. Почвата има
следните характеристики: K0=0,85; =0,0641(1/d); e0=0,538; mw=1,14(1/MPa);
m0=0,0138(1/MPa); ml=0,101(1/MPa); mh=0,017(1/MPa); kf=1,12x10-5 (m/d). Изследвано е
напрегнатото състояние по цялата дължина Lx на височина 0,5Ly за следните
състояния:
1.Строителен
период, т.е., нарастване на напреженията със скорости
x=0,003965MPa/d, y=0,0062MPa/d, при височина на масива (филтрационен път)
Ly = 3,0m.
2.Също при височина на масива (филтрационен път) Ly = 10,0m.
3.Експлоатационен период при постоянни пълни напрежения приложени
мигновено x=0,6721Mpa;y=1,054Mpa и действащи t=170 d.
4.Експлоатационен период при пренебрегване на стареенето на почвения
скелет, т.е., mh=0,00, ml=0,118 (1/MPa).
5.Експлоатационен период при пренебрегване на пълзенето и стареенето на
почвения скелет, т.е., =0,00; ml=0,00, mh=0,00, m0=0,131(1/MPa).
6.Експлоатационен период по теорията на филтрационната консолидация, т.е.
=0,00; ml=0,00; mh=0,00; mw=0,00; m0=0,131(1/MPa).
Резултатите от изчисленията са представени в Таблица 4.3.1 и Таблица 4.3.2.
Таблица 4.3.1. Порен натиск, в MPa, при t = 170 d

Състояние
1
2
3
4
5
6

2,00
0,016
0,029
0,085
0,094
0,084
0,038

4,00
0,022
0,055
0,161
0,179
0,160
0,072

При x (m)
6,00
0,026
0,076
0,221
0,246
0,221
0,099

8,00
0,036
0,089
0,260
0,290
0,260
0,116

10,00
0,038
0,094
0,274
0,305
0,274
0,122
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Таблица 4.3.2. Изменение на порния натиск, във времето

Състояние
3
6

10
0,303
0,313

Порен натиск в MPa за d
20
60
100
0,291
0,279
0,277
0,307
0,289
0,247

140
0,275
0,184

От представените резултати могат да се направят важни
характеризиращи физическото поведение на почвения масив, а именно:

изводи,

Очевидно е същественото влияние на геометрията на масива (дължината на
филтрационния път) върху стойностите на порния натиск (Таблица 4.3.1,
състояния 1 и 2). Това показва, че с пластове с по-голяма дебелина, прилагането
на теорията за едномерната консолидация води до неточни резултати.
 Влиянието на разсейването на порния натиск по време на строителството е
видно от сравнението на състояния 2 и 3. За същия период от време големината
на порния натиск по време на строителството е намалял три пъти.
 Пренебрегването на пълзенето и стареенето на почвения скелет (състояния 4 и
5), а така също по теорията на филтрационна консолидация (състояние 6) дава
по-малки величини на порния натиск за едно и също време. Очевидно, при
почви непритежаващи свойството пълзене и стареене, порният натиск се
разсейва по-бързо (таблица 4.3.2).


По-нататък това решение е доразвито в [41], като са
възможностите за използване на нееднотипни гранични условия.

анализирани

За числено реализиране на разработения алгоритъм е създадена компютърна
програма, която автоматично генерира мрежа от точки с желана гъстота върху
изследваната област. Решението се извършва по метода на Рунге-Кута. Разработеният
алгоритъм позволява да се изследва консолидацията на многофазни почвени масиви
както в строителен, така и в експлоатационен период.
Резултати от решен числен пример са показани на Фигури 7 и 8.
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Фиг.7. Графики на функцията на порния натиск uw в т.М при
мигновен товар:

1 - несвиваема течност скелет без пълзене и стареене; 2 - свиваема течност,
скелет без пълзене и стареене; 3 - свиваема течност, скелет с пълзене;
4 - свиваема течност с пълзене и стареене.

Фиг.8. Графики на функцията на порния натиск uw в т.М при
постепенно нарастващ товар
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4.4. Консолидация на многофазна глинеста почва - решение по метода на
крайните елементи.
В [20] е дадено решение на равнинната задача за консолидацията на многофазна
почва съгласно теорията на "обемните сили" [31,53]. При това решение порният
натиск се разглежда като всестранно хидростатично налягане и както при принципа на
ефективните напрежения течността не е в състояние да поема тангенциални
напрежения. Отчита се взаимодействието между твърдата и течната фази, т.е.,
порният натиск действа на скелета като обемна сила и поражда деформация
(разуплътняване), която зависи от модула на обемна деформация на разширение на
скелета.
Реализацията на решението е извършена по МКЕ с използване на триъгълни
крайни елементи.
Теоретичните предпоставки и алгоритъмът на решението тук не се разглеждат.
По-долу ще бъде представено едно сравнение на резултати при едномерно и двумерно
напрегнато и деформирано състояние за реални строителни обекти [21].

Фиг.9. Изохрони на порния натиск (kPa)
в насип и земна основа,

(в края на строителството ------ и по време на експлоатацията).

a. Едномерно решение; b. при решение по МКЕ.
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5. Решения на едномерната задача за консолидация на
многофазните глинести почви.
5.1. Изходно уравнение.
В много случаи от практиката, при сравнително тънки глинести пластове,
невисоки насипи (или насипи с междинни дрениращи пластове) или глинени ядра на
високи язовирни стени, нестабилизираното напрегнато и деформирано състояние на
почвените масиви може да се разглежда като едномерно. Тогава филтрацията на
водата може да се приеме само във вертикална или само в хоризонтална посока.
Сравненията на резултати от натурни измервания и теоретични изследвания показват,
че при отношения на геометричните размери на масива 1:2, може да се прилагат
решенията на едномерната консолидация.
Намирането на функцията на порния натиск в многофазна почва, при
едномерно напрегнато състояние и напрежения, нарастващи с постоянна скорост
(строителен период), се свежда до решаване на нехомогенно частно диференциално
уравнение от трети ред [16]:

 2u w
u w
 3u w
 2u w
 p1 (t )
 f 1 (t )  C v  0
 C v  0
;
t
t 2
tz 2
z 2


където: p1 (t )   1   l 


0 

(43)

h 

 

 ; f 1 (t )     0   l  h  ;
t 
t 


Ah
Al
1
; l 
; h 
;
1  Аw
1  Аw
1  Аw

Останалите означения са както в (31).

5.2.Едномерна консолидация при променлива граница на пласта.
Разглежда се разпределението на порния натиск в глинести насипи,
предназначени за автомагистрали, двойни ж.п.линии, язовирни стени и други, при
които ширината е значително по-голяма (най-малко два пъти) от височината им.
Приета е опростяващата предпоставка, че строителството се извършва с равномерни
темпове. Скоростта на нарастване на насипа е  = .H/Tc;  е обемното тегло на
почвата, Н - височината на насипа; Tc - срокът на строителство.
В случая височината на пласта се изменя във времето съгласно функцията:
h (t) = h0 + t;
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където: h0 е началната височина на глинестия пласт;  - скоростта с която се
извършва насипването (m/d);

Фиг.10. Схема на граничните условия при (а) променлива и (б)
постоянна височина на пласта.

Решението на (43) се търси при гранични условия (Фиг.10):
u w
z

 0 ; uw
z 0

z h (t )

 0;

и начални условия:
uw

t 0

 0;

  0    l 

u w
z

  0Cv
t 0

 2u w
  0  0  (h0  z )   0 ;
z 2

h
.
0

Ако се положи  = z/h(t) получаваме уравнението

 2u w
u w
 3u w
 2u w

p
(
t
)

f
(
t
)

f
(
t
)

f
(
t
)
;
1
1
2
3
t
t 2
t 2
 2
където: f 2 (t ) 

(44)

 0Cv
2 0Cv
; f 3 (t )  f 2 (t )
2
(h0  t )
(h0  t ) 2
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За намиране на общия интеграл на (44) използваме косинус преобразование с
крайни граници:
1

(2i  1)
u~i   u w cos
d .
2
0

След известни преобразования за изображението u~i , получаваме линейно
диференциално уравнение от втори ред, чието решение може да се извърши числено
по метода на крайните разлики.
В експлоатационен период височината на пласта става постоянна h(t) = H =
const. Тогава се получава f1(t)=0 и уравнение (44) се превръща в хомогенно частно
диференциално уравнение. По-нататък то е преобразувано в безразмерно, като се
положи tv=(Cv/H2).t; =z/H и придобива вида:

 2u w
u w
 3u w
 2u w

p
(
t
)





1 v
0
0
t v
t v2
t v  2
 2

;

(45)

h

H2
където: p1 (t v )   (1   l  ) ;  
;  h.
t v
Cv
Cv

Чрез използване на метода на Fourier, при удовлетворяване на граничните и
началните условия решението на (45) се получава във вида


u w (t v ,  )   Ti t v  cos
i 0

(2i  1)
.
2

За намирането на функцията Ti(tv) се решава [12] диференциално уравнение от
втори ред, което се интегрира с помощта на изродени хипергеометрични функции.
Окончателното решение се получава във вида
(1) i
(2i  1)
; (46)
u w (t v ,  )  
exp(  1t v )Ai  (ci , b1 , t v )  Bi Gi (ci , b1 , t v )cos
 i 1 2(i  1)
2
4



където изродената хипергеометрична функция се определя с израза:
ci x ci (ci  1) x 2
ci (ci  1)(ci  2) x 3
 (ci , b1 , t v )  1 

 ...
 .... ;
b11! b1 (b1  1)2!
b1 (b1  1)(b1  2)3!

x = D.tv; D  ai2  4bi ; ci 

b1 ( i  D )
a
; 1  1  i ;
2D
D
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Gi (ci , b1 , t v ) x 1b1  (ci  b1  1;2  b1 ; x) ;

ai   (1   l ) 

(2 i  1) 2  2
(2  1) 2  2
 0 ; bi   0  i
; b1 = h.
4
4

За решението на (46) е съставена компютърна програма на FORTRAN.
Теоретични криви на функцията на порния натиск са представени на Фиг.11.

Фиг.11. Графики на функцията на порния натиск uw при различни стойности на:
а) скоростта на пълзене ; b)коефициента на уплътняване при пълзене ;
с) коефициента на уплътняване при стареене;
d) коефициента на обемна деформираност на порната течност

Вижда се, че параметърът  влияе върху времето за разсейване на порния
натиск, т.е., при почви, проявяващи свойството пълзене (мазни, пластични глини),
порният натиск се разсейва по-бавно.
Върху стойността на порния натиск съществено влияние оказва параметъра 0,
т.е., коефициентът на деформируемост на порната течност. При 0=1,0, респ. mw=0,
което съответства на степен на водонасищане Sr=1,0 порният натиск в края на
строителството е равен външното натоварване (напрежението qz). Коефициентите ml и
mh влияят еднозначно на големината и времето за разсейване на порния натиск.
53

5.3. Инженерен метод за изчисляване на порния натиск
в насипи по време на строителството.
Този метод е наречен "инженерен", понеже той разглежда консолидацията на
глинести почви при предпоставката, че пълзенето и стареенето на почвения скелет се
разглеждат като общо свойство, които влияят еднозначно върху големината и
разсейването на порния натиск. Освен това, както по-горе, се предполага че
насипването се извършва с постоянна скорост. Разглежда се консолидацията на
елементарен пласт с дебелина hn, под действието на изменящ се във времето товар
p(t)=.t.
При приетите опростяващи предпоставки, намирането на функцията на порния
натиск, uw(t,z), в определена вертикала от насипа (Фиг.10), в момент tn се свежда до
решаването на нехомогенно частно диференциално уравнение с постоянни
коефициенти:
 2u w
u w
 3u w
 2u w

a

b

C



C

;
v 0
v 0
t
t 2
tz 2
z 2

(47)

където: a = (1 + 0Al); b = 0(1 + Al).
Останалите означения са както в (43).
Решението на (47) се търси при начални условия:
uw(tn,z) =0;

u w (t n , z )
 2 u w (t n , z )
  0 Alu w (t n , z )     0 C v
.
t
z 2

Първото начално условие означава, че при започване на насипването на пласта
(n+1) порният натиск в пласта n е нула; tn е моментът на завършване на насипването
на пласта с височина hn. Координатата z се мери по височината на елементарния пласт.
Граничните условия са разгледани в два варианта:
а.Разглежда се всеки елементарен пласт самостоятелно 0 < z  hn (фиг.12b);
b.Разглежда се сумата от елементарните пластове 0 < z  hn (фиг.12с).
Схема на граничните условия е представена на Фиг.12.
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Фиг.12. Схема на граничните условия.
а.обща схема; b. първи вариант при hn0,5H;
с. втори вариант приhn0,5H; d. първи вариант при hn>0,5H;
е втори вариант при hn>0,5H.

Намирането на функцията на порния натиск се извърша чрез решаване на
уравнение (47) по метода на Fourier.
За пластовете до средата на насипа hn 0,5H се получава следният израз [15]:
u w (t , z ) 

4







 u

i 1, 3



w0


8 

1  2 2    1 (t ) sin  i t ;
 i 


(48)

където: 1(t) = Ai.exp(-Mi.t) + Bi.exp(-Ni.t) +Ci;
Ai 

Ni , M i 

Qi
Ri
; Bi 
;
Ni  M i
Ni  M i

1
1
(a   i2 C v  0 
(a   i2 C v  0 ) 2   i2 C v  0 ;
2
4
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Qi  1  C i N i 
Ri  1  C i M i 

Ci 

1  Ai
;
 i2 C v

u w0



u w0



i 

(1 

(1 

8
i 
2

2

8
i 2
2

)[ N i   0 ( 12 C v  Al )] ;
)[ M i   0 ( 12 C v  Al )] ;

i
.
2hn

Аналогичен израз се получава за порния натиск при hn>0,5H:
(1) i  
16
u w (t , z ) 
u w0 1 

 i 1,3 (2i  1)   (2i  1) 2  2
4





   1 (t ) cos  i t .



Вижда се, че въпреки опростяващите предпоставки, получените изрази са
сравнително сложни и използването им за практически цели е оправдано само с
помощта на ЕИМ.
На Фиг.13 са представени резултати от изчисления с програма на FORTRAN за
насип изграден от песъчлива глина със следните характеристики: =21kN/m3;
m0=0,0091x10-5Pa-1; ml=0,10021x10-5Pa-1; mw=0,12x10-5Pa-1; (Sr=0,88); kf=0,0199cm/d;
срок на строителство Tc=100d.

Фиг.13. Разпределение на порния натиск (10 -5Ра) в края на строителството
в насип от песъчлива глина.

а изохрони на порния натиск; b. разпределение на порния натиск по оста на насипа;
1. при първи вариант на граничните условия; 2.при втори вариант на граничните условия.
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Вижда се, че при първия вариант (с отчитане влиянието на порния натиск на
границата на всеки пласт) стойностите на порния натиск са по-малки. Освен това, по
височина на насипа в частта по-близо до дренажа порният натиск е значително
намалял , което по-точно отразява разсейването му в процеса на строителството. От
тези резултати следва изводът, че за практически цели е целесъобразно да се използва
решението с първи вариант на граничните условия.

5.4. Определяне на вертикалните премествания (слягането) на
многофазни почвени масиви при едномерно напрегнато състояние.
Изменението на деформациите във времето на пласт многофазна почва с
дебелина с дебелина Н, може да се определи с известната формула [13,49]

1
s (t ) 
1  e0

H

 e

0

 et dz .

0

Като заместим уравнението на състоянието на почвения скелет (19) при
отчитане принципа на ефективните напрежения (24) за едномерно напрегнато
състояние, т.е., при действие на вертикални натоварвания, 'z(t,z) = z(t,z) - uw(t,z), за
слягането получаваме следните изрази:
За строителен период:

s (t ) 

H .
m0  1 (t v )  ml  2 (t v ).
1  e0

(49)

За експлоатационен период:

s(t ) 

H . z
m0 '1 (t v )  ml ' 2 (t v ) ;
1  e0

(50)

където:
 1 (t v ) 

H2
8
tv  2
Cv


 2 (t v ) 

H2
H2
8
tv 
t v 1  exp( t v )  2
Cv
C v




1

i

i 1, 3..

2

 1 (t v ) ;



1 1  Al
1  exp( t v ) 
{
2 
2
 i


i

i 1, 3..
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Ai
exp( M i t v )  exp( t v )  Bi exp( N i t v )  exp( t v )} ;
  Mi
  Ni

 '1 (t v )  1 

8C v
2
 H 2Tvc



1

i

i 1, 3..

2

 '1 (t v ) ;

 '1 (t v )  Ai exp( M i t v )  exp M i (t v  t vc )  Bi exp( M i t v )  exp M i (t v  t vc ) ;
 ' 2 (t v )  1 



8C v
2
 H 2Tvc

 



1
exp   (t v  t vc  exp( t v ) 
Tvc





1 1  Al
1  exp  (t v  t vc ) exp( t v ) 
{
2 
2
 i


i

i 1, 3..



Ai
exp( M i t v )  exp M i (t v  t vc )  exp( t v )  exp  i (t v  t vc ) 
  Mi



Bi
exp( N i t v )  exp N i (t v  t vc )  exp( t v )  exp  i (t v  t vc )} .
  Ni

tv 

Cv
C
t ; t vc  v2 t c ; tc - срокът на строителство.
2
H
H

Останалите означения са както по-горе.
За глинести почви, при които външното натоварване не може да създаде
напорен градиент, който да предизвика филтрация на течността в порите, изменението
на слягането във времето зависи само от пълзенето на скелета и може да се определи с
изразите:
За строителен период:
s(t v ) 




1
m0 t v  ml t v  1  exp( t v )   .
C v (1  e0 ) 




H 3

(51)
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За експлоатационен период:

s (t v ) 



H . z 
1
1  exp  (t v  t vc )  exp(  t v )  .
m0  ml 1 
1  e0 
 Tvc


(52)

На Фиг.14 са представени теоретични криви на коефициента на порен натиск
Kw(t)=uw/ и относителната деформация (t) за различни стойности на скоростта на
пълзене  [60].

Фиг.14. Теоретични криви на коефициента на порен натиск Kw(t) и
относителната деформация (t) за различни стойности на параметъра .

Теоретичните изследвания показват, че при многофазните почви напрегнатото
и деформирано състояние зависи от вискозните свойства на почвения скелет.
Непълното водонасищане води до намаляване стойностите на порния натиск, който не
достига до големината на пълните напрежения. Освен това, свойството пълзене влияе
съществено върху времето за разсейване на порния натиск, което е значително поголямо от това в сравнение с теорията на филтрационна консолидация. Отчитането на
тези свойства води до екстремалния характер на функцията на порния натиск,
явление, което се наблюдава при експерименталните изследвания.
Развитието на деформациите във времето също се влияе от пълзенето и
стареенето на почвения скелет. При почвите притежаващи свойството пълзене и
стареене, при постоянни напрежения, деформациите се развиват във времето
значително по-бавно, и след разсейване на порния натиск продължават
пропорционално на логаритъма от времето (т.н. вторична консолидация).
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5.5. Консолидация на многофазни почвени масиви при недренирана
(затворена) система.
При експлоатацията на много съоръжения (големи резервоари, кранови пътища,
хидротехнически съоръжения и др.) земната основа се натоварва с кратковременни
статични товари, значително по-големи от постоянните. В тези случай, поради
кратковременното действие на товара, филтрацията на водата (особено при глини с
по-голяма пластичност) се проявява незначително и може да се приеме че масива се
намира в затворена (недренирана) система.
Намирането на функцията на порния натиск във функция от времето се свежда
до решаването на следното диференциално уравнение [60]:


 
u ' ' (t w )  1   l  h u ' (t w )  0 ,
tv 


(53)

където:
l 

m
Al
Ah
em
m
; h 
; Aw0  0 w ; Al  l ; Ah  h ; tw = .t.
m
1  Aw0
1  Aw0
m0
m0

Общото решение на диференциалното уравнение (53), при съответните начални
условия е:

 
 
u (t w )  u ( 0 ) 1  Aw 0 exp(1   l ) 0  0 h   l  h  J (t w ) ;
 0 



където: u ( 0 ) 

z

1  Aw0

(54)

; 0 = .t1; z - напрежение от външно натоварване .

Величината 0 е параметър на стареене на почвения скелет, а t1 съответства на
"възрастта" на стареещия почвен скелет на глинестата почва. Понятието възраст на
почвата не е идентично с възрастта на другите стареещи материали (бетон, пластмаси
и др.). В случая t1 е времето, от което започва стареенето на почвения скелет след
прилагането на товара и следва да се определи на базата на експериментални
изследвания.
Функцията J(tw) се определя с израза [11]:
J(tw) = tw(1-h).F(h) - (1-kh).F(r.0,kh);  = r.tw; r = 1 - l ;
F ( ,  h ) 


exp( ) 
1
1
1 

 ....  .
1   h   h  2 (  h  2)(  h  3)
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Стойностите на функцията uw(tw) се изчисляват лесно с помощта РС.
За глинести почви (песъчливи глини и глинести пясъци), при които свойството
стареене (тиксотропно уякчаване) на почвения скелет е по-слабо изразено,
стойностите на порния натиск, съгласно (54) при недренирана схема, се определят с
израза



Aw0 Al
1  exp(rt w ) .
u (t w )  u ( 0 ) 1 
 1  A w0  Al


(55).

На Фиг.15 са представени теоретични криви на порния натиск при затворена
система за различни стойност на параметъра на възрастта на почвения скелет [60]:

Фиг.15. Теоретични криви на порния натиск uw(t) при недренирана схема
за различни стойности на параметъра на възрастта .

Получените теоретични резултати показват, че при недренирано състояние,
разпределението на напреженията между почвения скелет и порната течност има
нестационарен характер и зависи от времето. Този проблем има актуално значение,
когато върху почвата действат кратковременни статични товари. В тези случаи
външният товар не се поема изцяло от порната течност (както се приема по теорията
на филтрационната консолидация), а в началния момент се поема предимно от
почвения скелет. Стабилизираното състояние на порния натиск, т.е., разтоварването
на скелета настъпва след известно време и колкото е по-голяма пластичността на
почвата, толкова по-дълго продължава периодът на нарастване на порния натиск.
Следователно, при определяне съотношението между тангенциалните напрежения в
многофазните почви е необходимо да се отчита не-само големината на приложеното
напрежение, но и продължителността на неговото действие. Този факт следва да се
отчита при изследване устойчивостта и носещата способност на глинестите почви.
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5.6.Устойчивост на земната основа в неконсолидирано състояние.
Оразмеряването на земната основа на сгради и съоръжения по първа група
гранични състояния, на носеща способност, се извършва при предпоставката, че под
фундамента или съоръжението са образувани пластични зони (зони на гранично
състояние), които обхващат значителна част от почвения масив.
Този проблем е регламентиран нормативно чрез Нормите за проектиране на
плоско фундиране [99]. При съоръжения, предаващи натоварвания върху големи
площи (пътни насипи, насипища, сгуроотвали, хвостохранилища, земно-насипни
язовирни стени и др.), използването на изискванията за плоски фундаменти води до
неточни резултати, тъй-като напрегнатото състояние и взаимодействието на
съоръжението със земната основа в тези случаи са различни.
Възможност за по-точна оценка на носещата способност на земната основа под
земно-насипни и други подобни съоръжения дават условията за гранично равновесие.
При равнинно напрегнато състояние тези условия се изразяват с известното уравнение
на Mohr-Coulomb, от което (при равнинно напрегнато състояние) се дефинира т.н.
критичен ъгъл на вътрешно триене

 cr  arcsin



'
z

  y'



2

 4 zy2

 z'   y'  2c ' cot g '  2z

;

(56)

където: 'z и 'y са ефективните напрежения в дадена точка на земната основа;
' и c' - са ефективните ъгъл на вътрешно триене и кохезия;  - обемното тегло на
почвата, z - вертикалната координата на разглежданата точка.
Зоните на гранично напрегнато състояние, т.н. "пластични зони" се дефинират
от условието cr' ('- ефективния ъгъл на вътрешно триене). Ако тези зони са
сравнително големи, е възможно почвеният масив да загуби устойчивостта си и да се
получи авария.
Изразът (56) е валиден, когато земната основа е в консолидирано състояние,
т.е., липса преразпределение на напреженията между течната и твърдата фаза. При
глинести почви в течна и пластична консистенция в масива се формира порен натиск.
Тогава ефективните напрежения следва да се определят съгласно ( 24).
Решаването на смесената задача на теорията на граничното равновесие и
теорията на консолидацията за сега създава значителни математически затруднения.
За практически цели е целесъобразно двете задачи да се решават отделно, т.е., да се
определи функцията на порния натиск, (респ. на ефективните напрежения) с изразите
дадени по-горе, в зависимост от напрегнатото състояние.
За оценка на граничното състояние на земната основа, с отчитане влиянието на
порния натиск е разработена компютърна програма "FIK" [19], която позволява да се
решат редица практически задачи от общата устойчивост на земната основа.
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Предложеният метод е използван за оценка устойчивостта на земната
основа, след авария на насип по пътя Бургас-Дебелт [59]. Аварията е станала през
1986г. при строителството на надлез над ж.п. линия за Бургас, където част от пътя
минава върху насип. Снимки от аварията са показани на Фиг.16. Този район по
черноморското крайбрежие се характеризира със сложни инженерно-геоложки
условия. Литоложкият профил на земната основа до съоръжението е показан на
Фиг.19.
Характерна особеност в случая е, че почвата в горния пласт е прахова сива
глина с органични примеси. Този пласт играе ролята на кора, която покрива слабата
земна основа. Лабораторните изследвания показват сравнително добри физикомеханични характеристики на горния пласт. Това обстоятелство е послужило като
"аргумент" да се проектира насипът без да се отчита натоварването върху долните
пластове.
Строителството на пътя започва през 1885г. Едновременно с изграждането на
надлеза, чиито фундаменти са изпълнени с пилоти тип "Benoto", се насипва първият
пласт на насипа с височина около един метър. Целта е била да "консолидира" земната
основа, (без обаче да се отчете, че напреженията от този товар почти не оказват
влияние върху слабите пластове). "Консолидацията" на земната основа е изчаквана
почти една година. След това за две седмици се изгражда останалата част от насипа,
като насипването се извършва с баластра. Непосредствено след достигане на
проектната кота, следствие бързото натоварване (невъзможност за разсейване на
порния натиск), земната основа загубва устойчивост, насипът се разрушава внезапно,
оформя се странично изтласкване на терена на 50m от оста на пътя. Засегнат е участък
с дължина 135m (Фиг.16).

Фиг.16. Изглед от насипа на ж.п. линията край Бургас след аварията 1986г.

Резултатите от изчисленията показаха (Фиг.17 и фиг.18), че в процеса на
консолидацията съществено се изменя напрегнатото състояние на земната основа.
Изохроните на ефективните (вертикални 'z и хоризонтални 'y) напрежения,
значително се различават от изохроните на пълните напрежения z и y.
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Приемайки, че слабият пласт се намира в условията на затворена система
(невъзможност за дрениране) са направени изчисления за определяне големината на
пластичните зони съгласно изразите (55) и (56).

Фиг.17. Изохрони на вертикалните ефективни 'z и пълни z напрежения

Фиг.18. Изохрони на хоризонталните ефективни 'y
и пълни y напрежения
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Фиг. 19. Литоложки профил и пластични зони под насипа в края на строителството,
определени съгласно (56)

Независимо от малкия товар върху земната основа, порният натиск в слабия
пласт нараства бързо, което води до значително изменение на напрегнатото състояние
на земната основа. При тези условия, стойността на критичния ъгъл на вътрешно
триене (cr) намалява, което води до омекване (втечняване) на слабите почви и
формиране на големи пластични зони (фиг.19). По наша оценка, това е причината за
настъпилата авария.

5.7. Консолидация на глинени ядра на високи язовирни стени.
Проектирането на високи язовирни стени изградени от местни материали
изисква комплексни изследвания, които да гарантират безаварийното строителство и
експлоатация на съоръжението. Важно място в етапа на проектиране заема
изследването на консолидацията на глинените ядра. Поради сложното поведение на
глинестите почви под действието на външни товари се налага изучаване на
напрегнатото им състояние при максимално вземане пред вид реалните свойства на
почвената среда. Вземането пред вид реалните свойства на почвения скелет и
течността запълваща порното пространство позволява по-точно да се прогнозира
появата и разпределението на порния натиск в глиненото ядро, така също и скоростта
на неговото разсейване. Този проблем е непосредствено свързан с устойчивостта на
откосите и деформациите на язовирната стена.
Тук проблемът за консолидацията е разгледан в съответствие с [14]. По
отношение на размерността са приети някои опростяващи предпоставки.
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При условие, че язовирната стена е достатъчно висока, може да се разгледа
консолидацията на елементарен пласт от глиненото ядро, с височина h(z) и координата
в средата z. Тогава може да се приеме, че за всеки елементарен пласт h(z) порният
натиск се разпределя линейно. Ако се пренебрегне триенето на ядрото в страничните
призми на стената, консолидацията на пласта с височина h(z) може да се разгледа като
едномерна, т.е. да се приеме 'x='z и хоризонтална филтрация.
Консолидация в строителен период. Ако се приеме, че строителството се
извършва с равномерни темпове, вертикалното уплътняващо напрежение ще бъде:

z(t,z) = .t, 0<tTc ;  = H/Tc;
 - скоростта на нарастване на товара върху елементарния пласт (Pa/d);
- обемното тегло на почвата в глиненото ядро; Tc - срокът на строителство.
В този случай разглеждаме консолидацията на елементарен пласт h(z), насипан
в момент tz=.z/ Положението на координатата z и височината на елементарния
пласт определяме от условието, че при нарастването на товара с постоянна скорост
всички елементарни пластове трябва да имат еднакви площи за 1м от дължината на
ядрото. Съгласно с означенията на Фиг.20 получаваме:
zn 

p0
1 2

p0  q0 ;
2
4

h(zn) = zn - 2zn-1 - h(zn-1);

h( z n 1 )
BH
;
 z n 1 
Bb
2
BH
BH
( B  b) H 2
;
q0 
z n 1 
h( z n 1 ) 
Bb
2( B  b)
4n( B  b)

където: p 0 

B, b и H са геометричните размери на съответния профил от глиненото
ядро; n е боят на елементарните пластове.
Може да се приеме, че при уплътняващо напрежение нарастващо с постоянна
скорост свойството стареене (тисотропно уякчаване), ще се прояви в по-малка степен.
Тогава намирането на функцията на порния натиск се свежда до решаване на
нехомогенно частно диференциално уравнение от вида (47).
Порният натиск в отделна точка от глиненото ядро с координати z и x в
строителния период се определя с израза:
4

(1) i
u w (t , z, x) 
 (t ) cos( i x) ;

 i 0 (2i  1)


(57)
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където: (t) = Ai.exp[-Mi(t-tz)] + Bi.exp[-Ni(t-tz)] + Ci ;  i 

 (2i  1)
2l ( z )

;

Аi, Bi, Ci, Mi, Ni, се определят с изрази подобни на (48).

Фиг.20. Изчислителна схема за изследване консолидацията на глинени ядра
на високи язовирни стени

Слягането на елементарния пласт с височина h(z) се определя с израза:

 s (t ) 

h ( z )
1  e0

m0 F1 (t )  ml F2 (t ) ;

(58)

където:
F1 (t )  t '

F2 (t )  t '

(1) i
Ci  Ai exp( M i t )  Bi exp( N i t )cos( i x) ; t' = t - tz;

 i 0 (2i  1)
4

1





1  exp(t ' )  4 




i 0

(1) i
F3 (t ) cos( i x) ;
(2i  1)

C

Ai
exp( M i t )  exp(t )  Bi exp( N i t )  exp(t ) .
F3 (t )   i 1  exp(t ) 
  Mi
  Ni
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Общото слягане на глиненото ядро е сума от сляганията на елементарните
пластове
S(t) = s(t).
Консолидация в експлоатационен период при празно водохранилище. В този
случай консолидацията на елементарния пласт с височина h(z) се изследва при
постоянен товар с интензивност
q( z ) 

b  l ( z)
( H  z ) .
2l ( z )

Намирането на функцията на порния натиск се свежда до решаване на
хомогенно частно диференциално уравнение с постоянни коефициенти от вида (45).
Използвайки метода на Fourier за време t>Tc се получава:

(1) i
u w,e (t , z, x)  
F4 (t ) cos( i x) ;
 i 0 (2i  1)
4



(59)

където:
F4 (t )  Di exp[ M i (t  Tc )]  Ei exp[ N i (t  Tc )] ;
u0
m0  ml (Ci  1)  (e0 mw  m0 ) N i Ci   alq( z )
Ci
;
Di 
(e0 m w  m0 )( M i  N i )

Ei 

ml q ( z ) 

u0
m0  ml (Ci  1)  (e0 mw  m0 ) N i Ci 
Ci
;
(e0 m w  m0 )( M i  N i )

u0 = uw(Tc,z,x), изчислен с израза (57) за t = Tc.
Слягането на елементарния пласт при t > Tc и празно водохранилище се
определя с израза:

 s (t ) 

h( z )
(m0  ml )q ( z )1  exp(  (t  Tc )  F4 (t );
1  e0

където: F4 (t ) 

4 ml 



(60)

(1) i
F5 (t ) cos( i x) ;

i  0 ( 2i  1)
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 Di

exp( M i (t  Tc ))  exp( (t  Tc   Ei exp( N i (t  Tc ))  exp( (t  Tc  .
F5 (t )  
  Ni
  M i


Консолидация в експлоатационен период с вземане предвид влияние на
водата във водохранилището. Приема се, че в определен момент , водохранилището
се запълва до най-високото работно водно ниво. Намирането на функцията на порния
натиск се свежда до решаване на уравнение от вида (45), при следните гранични
условия.
за x = -l(z), uw = (H-z)w;
за x = l(z), uw = 0; w - обемното тегло на водата.
Тогава, за функцията на порния натиск, при отчитане на нехомогенните
гранични условия, получаваме израза:

l ( z )  x 4  (1) i
u ' w,e (t , z, x)  ( H  z ) w
 
F ' 4 (t ) cos( i x) ,
2l ( z )  i 0 (2i  1)

(61)

където: F ' 4 (t )  Gi exp[ M i (t  Tc )]  K i exp[ N i (t  Tc )] ;


l ( z )  x   m 0  ml
 ( e 0 m w  m 0 ) N i  ml   a lq ( z )
u ' 0 ( H  z ) w 2l ( z )   C


i

;
Gi 
(e0 m w  m0 )( M i  N i )



l ( z )  x   m 0  ml
alq ( z )  u ' 0 ( H  z ) w
 (e 0 m w  m 0 ) M i  ml 


2l ( z )   C i

.
Ki 
(e0 m w  m0 )( M i  N i )

Слягането на елементарния пласт се определя с израза:

 s (t ) 

h( z )
(m0  ml ) (t , z , x) ;
1  e0

(62)
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където:
 (t , z , x) 

H z
b  l ( z )  l ( z )  x w 1  exp( (t  t1 ))   1 (t ) ;
2l ( z )

1(t) се определя с израз идентичен на F4(t) и F5(t), където вместо константите
Di и Ei се заместват Gi и Ki от (61).
За определяне на големината и разпределението на порния натиск в глиненото
ядро по време на строителството и експлоатацията е съставена компютърна програма,
която позволява изследване на напрегнатото и деформирано състояние в глиненото
ядро за различни периоди и състояния. Програмата позволява отчитане изменението
на характеристиките на почвата в процеса на строителството и експлоатацията.
Приложимостта на разработената програма е показана в глава 7, където са
описани резултати, използвани при проектиране на реални обекти.
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6. Експериментални изследвания върху напрегнатото и
деформирано състояние на многофазни почви
(теоретична постановка)

6.1.Цел на експерименталните изследвания.
В тази глава са анализирани основно резултати от експериментални
изследвания върху консолидацията на многофазните глинести почви, имащи както
методичен характер така и приложимост към реални строителни обекти.
Основна цел на експерименталните изследвания е определяне на
изчислителните параметри необходими за прогнозиране напрегнатото и деформирано
поведение на почвения масив при различни въздействия. От друга страна чрез
резултатите от експерименталните изследвания се проверява валидността на
теоретичните решения и се формулират основните закономерности на напрегнатото и
деформирано състояние на глинестите почви при приети гранични условия.
Тук са разгледани експериментални изследвания в лабораторията.
При избора на опитната схема следва да се базираме на условието, че всяко
лабораторно изследване на закономерностите за деформиране на почвите трябва да
отговаря на следните изисквания:
 В максимална степен точно да моделира действителното напрегнато
състояние на масива.
 Наличност на теоретично решение, съответстващо на даденото напрегнато
състояние.
 Наличност на съответна апаратура и методика за изследване.
На тези изисквания при изследване консолидацията на многофазните почви
отговарят компресионните апарати, които достатъчно точно моделират едномерната
задача на уплътняване, съответстваща на получените решения. Методиката на
изследване със стандартните компресионни апарати за сега е добре разработена и не
изисква специална подготовка на експериментатора, освен измерването на порния
натиск.
Изучаване на влиянието на височината на почвения процес върху
консолидационния процес има значение не само от теоретическа, но и от практическа
гледна точка. Колкото е по-голяма височината на почвения образец, толкова е поголямо влиянието на порния натиск.
Намаляването на височината на почвения образец с цел изключване влиянието
на филтрацията върху процеса на уплътняване е целесъобразно при глинести почви с
по-малка пластичност. При мазни (пластични) глини, вискозността оказва влияние
върху развитието не само на деформациите, но и на напреженията.
Наличните стандартни апарати обаче, не дават възможност за изследване
влиянието на височината на почвения образец в процеса на консолидацията.
Използването на компресионни касетки с корави стени създава условия за значително
триене по околната повърхнина на образеца. Това триене се увеличава при по-високи
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образци. По тази причина е необходимо да се използват апарати, при които се
намалява, или изключва изцяло триенето по околната височина на образеца.

6.2. Конструктивна схема и особености на компресионния апарат с
вертикално деформиращи се стени.
За изследване консолидацията на глинестите почви от автора [10] е
конструиран компресионен апарат, при който се изключва триенето по околната
повърхнина на образеца. Схема на апарата е показана на фиг. 21.

Фиг.21. Схема на компресионния апарат без триене
по околната повърхнина на образеца.

1.Почвена проба; 2. Деформируеми стени (еластична гумена мембрана и леки
метални пръстени); 3.натоварваща рамка; 4. Дренажни плочки; 5. Измерител на порен
натиск; 6.индикатори за измерване на вертикалните деформации.

Представеният на фиг.21 апарат се състои от две основни части - основа и
корпус. Основата е изработена от плътен неръждаем метал. По същество тя не се
различава от тази на стандартните компресионни апарати.
Корпусът на апарата обаче, съществено се различава от пръстена на
стандартните касетки. Неговите стени са деформируеми във вертикална посока и се
комплектуват от гумена обвивка и монтажни полупръстени и неподвижни пръстени. В
апарата могат да се вграждат почвени образци с диаметърът 87,4mm (площ 60cm2). В
зависимост от броят на пръстените могат да се комплектуват апарати с различна
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височина (до 100mm и повече). Апаратът позволява да се измерват вертикалните
деформации не само на повърхността на образеца, но и на различни нива по височина
на образеца.
Консолидацията на водонаситените почви може да се изследва при различни
гранични условия - едностранна или двустранна филтрация а така също при
дренирана и недренирана схема. По време на опита, в основата може да се измерва
порният натиск. Възможно е монтирането на датчици за измерване на страничния
натиск по време на опита.
След изработването му, компресионният апарат без триене по околната
повърхнина многократно е използван както за изследователски цели [27,42,60], така и
при проектирането на реални обекти.

6.3. Експериментални резултати от изследване влиянието на
реологичните свойства върху консолидацията на многофазни
глинести почви.
В т.т.5.4 и 5.5 са показани теоретични зависимости на изменение във времето на
порния натиск и деформациите на многофазните почви при дренирана и недренирана
схема.
Тук представяме експериментални резултати от изследване консолидацията на
глина и песъчлива глина [60] при използване на апарата с вертикално деформиращи се
стени. При дренирана схема са изследвани образци с различна височина.
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Фиг.22. Експериментални криви на коефициента на порен натиск Kw(t) и
относителната деформация (t) за глина
при различни височини на почвения образец.

Фиг.23. Експериментални криви на коефициента на порен натиск Kw(t) и
относителната деформация (t) за песъчлива глина
при различни височини на почвения образец.

Фиг.22 и Фиг.23 показват експериментални зависимости на порния натиск и
относителната деформация за глина и песъчлива глина при различни височини на
почвения образец.
В най-общ аспект експерименталните зависимости потвърждават общите
закономерности, прогнозирани с теоретичните решения (Фиг.14).
Наблюдаваният при експерименталните изследвания екстремален характер на
кривата "порен натиск-време" се обяснява с едновременното на протичането на два
реологични процеса - филтрация и деформируемост на течността и пълзене на
почвения скелет.
Теоретичните и експерименталните резултати показват съществено влияние на
височината на пласта върху напрегнатото и деформирано състояние. Това явление се
обяснява със свойството пълзене и стареене на почвения скелет.
Явлението стареене в глинестите почви се разглежда като вътрешни структурни
изменения в почвения скелет. С увеличаване височината на пласта се увеличава
големината и времето за разсейване на почвения скелет на порния натиск, което води
до намаляване на скоростта на нарастване на ефективните напрежения. Намаляването
на ефективните напрежения води до намаляване скоростта на деформациите. За това
време скелетът се заздравява (старее) и относителната деформация намалява.
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При използване на компресионния апарат без триене по околната повърхнина
на образеца са проведени експериментални изследвания при недренирана (затворена)
схема [60].
Резултатите от експериментални изследвания са показани на Фиг.24.

Фиг.24. Експериментални криви на коефициента на порен натиск Kw(t)
глина при затворена система.

Фиг.25. Експериментални криви на коефициента на страничен натиск K0(t)
и коефициента порен натиск Kw(t) за песъчлива глина
при дренирана система.
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Нестабилизираното напрегнато състояние в многофазните почви влияе не само
на вертикалните, но и на хоризонталните напрежения.
На фиг.25 са показани експериментални криви за изменението на коефициента
на страничен натиск K0 в процеса на уплътняване при дренирана система.
Експерименталните резултати са получени чрез измерване на порния натиск в
основата на апарата (Фиг.21). Хоризонталното напрежение x е измервано със
специални индикатори монтирани на различни височини на образеца.

6.4. Експериментални изследвания за определяне параметрите на
уплътняване и пълзене на многофазни глинести почви.
Реалното прогнозиране на напрегнатото и деформирано поведение на
многофазните почвени масиви, съгласно приет теоретичен модел, зависи до голяма
степен от използването на достоверни почвени характеристики. От друга страна,
предвид разнородната структура на почвените масиви, определянето на достоверни
изчислителни почвени параметри налага провеждането на относителен голям брой
експериментални изследвания.
Едни от най-масовите лабораторни опити за определяне на консолидационните
параметри са изследванията в условията на компресия, при които се моделира
едномерно напрегнато състояние.
Два вида компресионни опити могат да се използват в случая: с измерване на
порен натиск и без измерване на порен натиск.
Определяне на параметрите на консолидация при опит с измерване на
порния натиск. В този случай се налага използването на високи почвени образци в
апарати при които е възможно монтирането на датчици за порен натиск. В нашата
практика е използван апаратът с вертикално деформиращи се стени (Фиг.21).
При условие, че са получени зависимостите "време-слягане" s=f(t) и "порен
натиск - време" uw=f(t) в условията на дренирана (отворена) система и те имат вида
като на фиг.22 и фиг.23 могат да се дефинират следните три периода на деформиране
на почвата:
 период на мигновено уплътняване-това са деформациите непосредствено
след прилагане на товара;
 период на филтрационно уплътняване - деформациите са съпроводени с
филтрация на порната течност и пълзене на почвения скелет;
 период на чисто вторично уплътняване - деформациите се обуславят от
пълзене и стареене на скелета.
Съгласно означенията на фиг.26 могат да бъдат измерени следните
деформации:
s0 - мигновена деформация, измерена непосредствено след прилагане на товара;
sl - деформация, съответстваща на момента на разсейване на порния натиск;
s- стабилизирана (при определен критерии) деформация .
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Тогава, съгласно [10] коефициентите на мигновено уплътняване m0,
коефициентът на уплътняване характеризиращ пълзенето ml и коефициентът на
уплътняване характеризиращ стареенето на скелета mh, могат да се определят с
изразите [10]:
m0 

(1  e0 )( s   sl )
(1  e0 )( sl  s 0 )
(1  e0 ) s0
; ml 
; mh 
;
t
p.h
p.h
p.h ln
tl

(63)

където: e0 - начален коефициент на порите (преди натоварване);
h - височината на почвения образец;
p - съответното стъпало на натоварване;
tl - времето съответстващо на слягането sl;
th - времето съответстващо на крайното стабилизирано слягане s.

Фиг.26. Схема на крива време-слягане в логаритмичен щаб на времето
за определяне на коефициентите на уплътняване m0, ml, mh.

При провеждане на опита в условията на дренирана система функцията на
порния натиск има екстремум. Условието за максимум на функцията uw=f(t) се
изпълнява, когато една от експоненциалните функции в (48), става нула, което
съответства на показател на експоненциалната функция 10. Тогава, ако tmax е времето
съответстващо на максималната стойност на порния натиск, параметърът
(скоростта) на пълзене  може да се определи с израза
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10 b.t max  10
.
;
t max b.t max  10.a

където: b 

(64)

(1  e0 )k f
1  Aw  Al
C v 2
; a
; Cv 
.
2
1  Aw
m0 w
4h (1  Aw )

Параметърът на възрастта на почвата 0, може да се определи от резултати
на опит с измерване на порния натиск при недренирана (затворена) система.
Ако е известна максималната стойност на порния натиск u при неговото
стабилизиране (виж фиг.24) параметърът на възрастта на почвения скелет може да се
определи с израза

0 

4 h
b1 
1
2 
b1

където: b1 


 1;




r 1 

2
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Останалите означения са както в (53) и (54).
Определяне на параметрите на консолидация при опит без измерване на
порния натиск. Стандартните компресионни изпитвания, обикновено се провеждат в
ниски компресионни касетки и невъзможност за измерване на порен натиск. В тези
случаи може да се използва само кривата "време слягане" (Фиг.26).
При условие, че се спази стандартното изискване за условно затихване на
деформациите със скорост 0,01 - 0,005mm/d, то крайната "условно стабилизирана"
деформация може да се прогнозира пропорционално на логаритъма от времето.
Тогава, съгласно фиг.25 имаме:

t
s   s f  k h ln  
t
 f


 , където k  s1  s f ;
h

t

ln 1
tf

t1- времето съответстващо на слягане s1.
Опитите показват, че пълно стабилизиране на деформациите на пълзене е
невъзможно. Ако се приеме критерий на затихване на деформациите 0,001mm за 1-2
седмици (~ 200 часа), времето t (в часове) се определя с израза:
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Съгласно стандартното определение за коефициента на уплътняване, той може
да се изчисли с израза:
mv 

(1  e0 ) s 
.
p.h

Този коефициент е сума от коефициентите m0, ml и mh. Тогава компресионният
модул ще бъде
Mk 

(1  e0 )
.
m 0  ml  m h

При условие, че за прогнозиране на деформациите се използва модул на общите
деформации E0, коефициентите m0, ml и mh, получени в компресионни условия, следва
да се коригират с множителя k=Mk/E0.
Определянето скоростта на пълзене (параметъра ) от кривата "време-слягане"
може да се определи, като се използват точките от правия участък на кривата s=f(lgt).
За тази цел трябва да се изчисли скоростта на слягане s/t. Същата да се коригира за
единица натоварване[(s/t)/h.p]. Тогава, за параметъра получаваме израза:

 s f / t 
 s / t 
  ln 1

ln
h
.

p
h
.

p



 
.
t1  t f

(66)

Описаната по-горе методика е използвана за определяне параметрите на
консолидация на многофазните глинести почви при прогнозиране на напрегнатото и
деформирано състояние на реални строителни обекти.
На базата на статистическа обработка на получените резултати в [27] са дадени
корелационни зависимости на тези параметри във функция на показателя на
пластичност и коефициента на порите.
Определяне на параметрите на консолидация и пълзене чрез използване на
корелационни зависимости. При липса на достатъчно надеждни лабораторни
изследвания, за определяне на коефициентите на уплътняване и скоростта на пълзене,
могат да се използват приближени емпирични формули, определени на базата на
корелационни зависимости, получени чрез статическа обработка на експериментални
резултати [27,60]:
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 коефициент на мигновено уплътняване (10-5Pa-1),
m0=0,000462762.lne + 0,006777680;

(67)

m0=0,00013199.Ip + 0,0094788;
 коефициент на уплътняване, отчитащ пълзенето на почвения скелет (10-5Pa-1)

ml,=0,03420543.e0.8927724;

(68)

ml,=0,000713625.Ip1,145049;
 скорост на пълзене (1/d)

=0,1270961exp(-1,63034*e);

(69)

=1,603615Ip(-1,164827) .
В горните изрази е прието, че mv=m0+ml, т.е. пренебрегнато е стареенето на
почвения скелет (коефициентът mh). Коефициентът на уплътняване ml и параметърът
на скоростта на пълзене  са определени при коефициент на корелация по-голям от
0,5. Това означава, изразът (67) може да бъде използван само за една ориентировъчна
оценка на мигновените деформации. Коефициентът на мигновено уплътняване може
да се определи от разликата m0=mv-ml.

6.5. Експериментални изследвания за определяне параметрите на
компресия и консолидация съгласно изискванията на
Европейски стандарти и ASTM.
В преобладаващата част от европейските стандарти[100,101,103], освен
коефициентът на уплътняване (коефициент на обемно изменение) (mv) и
компресионния модул (Eoed) се предписва определянето на коефициент на компресия
(Cc) (compression index) и напрежение на преконсолидация(p) (preconsolidation
pressure). Тези характеристики се определят от диаграмата на уплътняване изчертана е
логаритмичен мащаб на уплътняващото напрежение (Фиг.27).
Напрежението на преконсолидация се определя от пресечната точка на двете
прави от диаграмата на уплътняване e=f(lgv).
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ef
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Фиг.27. Компресионна крива в логаритмичен мащаб на уплътняващото напрежение и
дефиниране на коефициента на компресия и напрежението на преконсолидация.

Коефициентът на компресия се дефинира от наклонения участък на
компресионната крива (Фиг.27) с израза:
Cc 

ep  e f
ln  f  ln  p

.

(70)

По аналогичен начин може да се дефинира коефициент на компресия при
разтоварване Cs (swell index).
Определяне на коефициента на консолидация Cv .Коефициентът на
консолидация е комплексна характеристика на водонаситените глинести почви. Тя
зависи от плътността, водопропускливостта и механичните свойства на почвата.
Освен аналитично Cv, може да се определи на базата на резултатите от лабораторни
опити. За тази цел се използуват компресионните опити, при които се моделира найпълно едномерната филтрационна консолидация.
Известни са [100,101,103]са два основни метода за лабораторно определяне на
коефициента на консолидация Cv:
 Meтод на Casagrande (с логаритмичен мащаб на времето на кривата времеслягане).
 Метод на Taylor (с мащаб на времето корен квадратен на кривата времеслягане).
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Методът на Casagrande, изисква изчертаване на експерименталната крива s(t)
от компресионния опит в полулогаритмичен мащаб. По абсцисата се нанася
логаритъма от времето, а по ординатата - слягането (отчетите от индикаторния
часовник) в аритметичен мащаб (Фиг. 28).
Изчертаването на кривата време-слягане в полулогаритмичен мащаб има това
предимство, че в прегледен вид могат да се представят резултати от продължителни
консолидационни опити, където в преобладаващата част от опитите, кривата s(t) има
“S-oбразна” форма. Правият участък обикновено се нарича “вторична консолидация”,
т. е. това е слягането във времето, при което липсва филтрация.

Фиг. 28.схема за определяне на коефициента на консолидация
по метода на Casagrande.

Може да се приеме, че криволинейната част на полулогаритмичната
консолидационна кривата s(t) има параболична форма. Тогава, ако се прекарат две
линии - асимптотата продължение на правата част (вторичната консолидация) и
тангентата в точката на смяната на кривината се получава точката (D), където се
предполага, че е приключила филтрационната консолидация, т. е. U0 = 1.0 (100%). На
тази точка съответствува времето t100. При условие, че началният участък от кривата
има параболична форма, времето съответствуващо на степен на консолидация U0=0
(началото на филтрационната консолидация), може да се получи като се определи
нарастването на слягането между две които и да са стойности на времето, намиращи
се в отношение 1:4 и се прибави към ординатата на най-малкото време.
На Фиг.28, точка В съответствува на време t (обикновено това е първият отчет
по индикаторния часовник при компресионен опит. Точка A отговаря на степен на
консолидация U0=0. Слягането между точките A и D е така нареченото
“филтрационно слягане” Sf. След като се определи времето за достигане степен на
консолидация U0=50% t50, коефициентът на консолидация се определя с израза
0.197 H 2
Cv =
.
4t 50

(71)
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Методът на Taylor [100,101,103] за определяне на Cv, предполага изчертаване
на зависимостта s(t) с мащаб корен квадратен на времето ( t ) (Фиг.29).
Теоретичната крива s=f t е линейна до около 60% консолидация, а при 90%
нейната абсциса е 1,15 пъти по-голяма от тази на правата част. За да се получи
времето t90, върху експерименталната крива s=f t , внимателно се изчертава правата
AB. След това, от т.А се прекарва втора права, чиято абсциса е с големина 1.15СВ.
Пресечната точка D на втората права с експерименталната крива определя слягането
s90 (при U=90%) и съответно t90. Тогава коефициентът на консолидация се изчислява с
израза

0.848 H 2
Cv =
.
t 90

(72)

След изчисляване на коефициентът на консолидация може да се определи и
коефициентът на филтрация.
В изразите (71) и (72) Н е дължината на филтрационния път. При двустранна
филтрация, това ще бъде половината от височината на почвения образец.
Изразите (71) и (72) могат да се използват за определяне коефициента на
консолидация при хоризонтална филтрация Ch. При цилиндрични почвени образци
вместо височината на образеца H, във формулите се записва диаметъра D или радиуса
R на образеца в зависимост от граничните условия.
При изчислени коефициенти на консолидация Cv или Ch коефициентите на
филтрация се изчисляват с изразите:

k f ,v 

Cv w
;
E oed

k f ,h 

C h w
.
Eoed

(73)
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Фиг. 29. Схема за определяне на Cv по метода на
Taylor.

В [101] се дефинира и коефициент на компресия при пълзене (creep index),
който се определя с израза:
Ce = (1+e0) ;

(76)

където  = (s1-sf)/H0 е относителната деформация при т.н. вторична
консолидация.

6.6. Експериментални изследвания за определяне на нелинейни
физико-механични характеристики на почвите при изграждане
на насипи.
Отчитането на нелинейните почвени характеристики има практически смисъл в
случаите на изграждането на високи насипи (насипища, язовирни стени, пътни
насипи), при които се използват еднородни насипни материали
Два подхода са възможни за дефиниране нелинейните характеристики на
почвите, използвани за изграждане на насипни язовирни стени и за насипи въобще:
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а) На базата на резултатите от лабораторните опити, като се използват някои
класически зависимости в земната механика;
б)Използване на корелационни зависимости получени на базата на
статистическа обработка на резултати от лабораторни и in situ изследвания.
Първият подход е по-ясен от гледна точка на земната механика, понеже се
използват елементарни формули, позволяващи характеристиките да се определят по
итеративен път чрез решение “стъпка по стъпка” на основата на напрегнатото
състояние на язовирната стена. Това обаче означава, че във всички точки на полето на
напреженията насипът се приема за изотропна среда, което е едно грубо приближение.
Това е основният недостатък на този подход.
Методът, при който се използват корелационни зависимости, предполага, че
някои характеристики (например плътност, влажност) са получени по
експериментален път и на основата обобщаване на тези резултати, чрез емпирични
формули се получават други характеристики. Недостатъкът на този метод е, че с
корелационните зависимости не могат да се обхванат всички разновидности на
използваните почвени материали. Разумният подход изисква, по възможност да се
използват и двата метода.
6.6.1. Нелинейни физико-механични характеристики определени
с класически зависимости в земната механика, във функция на
напрегнатото състояние.
Определяне на коефициента на порите във функция на напрегнатото
състояние. Ако приемем, че вертикалните деформации в насипа се описват с
компресионната зависимост, то при условие, че в дадена точка от стената, при
постоянни обемни тегла, са известни напреженията x, y и z, при сложно напрегнато
състояние тази зависимост се получава във вида
еi = e0 -

mv
i ,
1 2 K 0

(77)

където:
 e0 - начален коефициент на порите, който може да се приеме съответстващ на
проектната стандартна плътност; например: ако проектната стандартна
плътност е dmax, и специфичната плътност е s, началният коефициент на
порите ще се определи с израза
e0 =

s

 d ,max

-1;

 mv - коефициент на уплътняване;
85

 K0 - коефициент на страничен натиск в покой, който може да се определи по
формулата на Jaky K0  sin;
 i = x,i+y,i+z,i - сумата от пълните нормални напрежения;
 ei - коефициентът на порите в точката (областта) от стената, съответстващ на
даденото напрегнато състояние.
При тази предпоставка за всяка следваща точка (i+1) може да се определи
коефициентът на порите ei+1.
Определяне изменението на коефициента на филтрация във функция на
плътността. В случая могат да се препоръчат някои ориентировъчни формули.
За несвързани почви може да се използва емпиричната формула [25]

4K d 3
n3
g

d
kf =
,
3 17
v
1  n  10,0

(78)

където:
 Kd - коефициент на формата на несвързаните почви: за пясъци и трошен камък
Kd = 1,0; за чакъли Kd = 0,35-0,5;
 v - кинематична вискозност на водата, приема се v=0,15.10-5 m2/s при 150;
 d17 - диаметър на зърната, в метри при 17% (отчита се от зърнометричната
крива);
  - коефициент на нееднородност ;
 g - земното ускорение m/s2;
 n - обем на порите n=e/(1+e).
За свързани почви може да се използва емпиричната формула [25]
kf = 4.10-11 exp

e
,
0,17 e L  0,048

(79)

където eL - коефициент на порите при водно съдържание равно на границата на
протичане (wn = wL).
Зависимост на обемното тегло на насипното тяло във функция на
напрегнатото състояние. Ако се приеме, че оптималното водно съдържание е
приблизително равно на максималното водно съдържание, т.е. при степен на
водонасищане Sr  1,0, максималното водно съдържание може да се определи с израза
wr,i =

ei . w

s

.

(80)
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Тогава обемното тегло ще бъде

i = (1-ni)s(1+ wr,i) или r,i = (1-ni)s +ni.w,
където обемното тегло на водата се приема w=10 кN/m3.
Зависимост на модула на обща деформация във функция на напрегнато
състояние. При условие, че са известни коефициентите на порите ei и ei+1, може да се
изчисли коефициентът на уплътняване, съответстващ на новата плътност
mv,i =

ei  ei 1
и т.н. за всяка следваща точка.
 z ,i 1   z ,i

(81)

Модулът на обща деформация може да се изчисли с елементарната формула
Ei =

1 ei
.
m v ,i

(82)

Нелинейни характеристики при изследване консолидацията на глинестите
почви. Използвайки изразите дадени по-горе, може да се изчисли коефициентът на
консолидация, съответстващ на плътността, определена в точка от насипа, в
зависимост от напрегнатото състояние с израза
Cv,i=

(1  ei ).k f ,i
mv ,i . w

.

(83)

Коефициентите на уплътняване и скоростта на пълзене могат да се изчислят за
всяка стойност на коефициента на порите, като се използват корелационните
зависимости (67) (68) и (69).
6.6.2. Нелинейни деформационни характеристики за статичен анализ на
насипни съоръжения.
Този метод е разработен от Duncan&Chang,1970 [58], с цел статичен анализ на
напрегнатото и деформирано състояние на почвени масиви преди земетресение, т.е, за
дефиниране на началното напрегнатото и деформирано състояние преди прилагане на
сеизмичните сили.
Методът е сравнително елементарен, защото използува резултатите от триосови
изпитвания. Освен това, той е разработен за статичен анализ чрез метода на крайните
елементи, каквато е задачата на тази разработка. Неговото приложение е илюстрирано
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чрез разработената в Земетръсния център в Berkeley (California,USA) компютърна
програма “Deform”, за статичен и сеизмичен анализ на язовирни стени [89].
Методиката за определяне на нелинейните характеристики на почвите е усвоена
и в лабораторията към катедра Геотехника. До сега са определени нелинейните
характеристики на хвост от Хвостохранилище “Бенковски”, [23], Хвостохранилище
“Люляковица, на водонаситените пясъци под каналите за водоснабдяване на АЕЦ
“Козлодуй” и др.
Основната предпоставка, на която се базира методът е, че експерименталната
зависимост между осовата деформация ( 1) и девиатора на главните нормални
напрежения при триосовите изпитвания ( 1-3) може да се представи с
хиперболичното уравнение от вида (Фиг.30)

1 -3 =

a

a  b. a

,

(84)

където a и b са константи, които се определят опитно.
Константите a и b имат определен физически смисъл. От Фиг.30 се вижда, че а
е реципрочната стойност на началния тангентен модул Ei; b - реципрочната стойност
на граничната стойност на девиатора (1-3)ult. Те се определят лесно от линейната
трансформация на хиперболичната функция в координатна система [e1/(1-3)]- (e1)
(Фиг.31). Отрезът от ординатната ос е началният тангентен модул (Ei), а наклонът на
правата линия е граничният девиатор (1-3)ult.

Фиг.30.Хиперболична крива “напрежения-деформации”.
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Понеже хиперболичната крива 1=f(1-3), e винаги под асимптотата, граничното
напрежение (1-3)ult е винаги по-голямо от девиатора (1-3)f , при който почвената
проба се е разрушила. Този факт се констатира при обработката на експерименталните
резултати. Затова е въведена още една характеристика, наречена коефициент на
разрушение (failure ratio)
Rf 

( 1   3 ) f
(  1   3 ) ult

, който винаги е по-малък от единица.

Фиг.31.Линейна трансформация на хиперболичната крива
“напрежения-деформации”.

Девиаторът на разрушение е експериментална величина, която може да се
определи от кривата 1=f(1-3), или на базата на теорията на Mohr - Coulomb, да се
изчисли с израза
(1-3)f =

2c. cos   2 3 sin 
.
1  sin 

(85)

Началният тангентен модул зависи от напрегнатото състояние на масива. Той
може да се изчисли във функция от напрежението 3, с израза предложен от Janbu
(1963) [23]
n

3 
 ,
Ei = K.Pa 
 Pa 

(86)
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където K и n са константи, които се определят от зависимостта
изчертана в log-log мащаб (Фиг.32);
K се нарича “модулно число”, а n -модулна експонента”;
Pa - атмосферното налягане в същите дименсии както 3;
K = Ei за 3=1,0atm;
n=log(Ei/K) за 3=10,0atm.

Ei=f(3),

Следователно, за да се дефинира тангентният модул, е необходимо чрез триосови
изпитвания да се определят параметрите Rf, K, n. Тогава, за всяка точка от масива, за
която са изчислени главните нормални напрежения 1 и 3 , тангентният модул може
да се изчисли с израза (86) или аналитично чрез [58]:
2

n

 R f (1  sin  )( 1   3 ) 
3 
Et  1 
 .K .Pa   .
2c. cos   2 3 sin  
 Pa 


(87)

В горната формула якостните параметри и главните напрежения могат да бъдат
определени както с ефективни (консолидирано-недренирано изпитване), така и с
пълни напрежения (дренирано изпитване).

Фиг.32. Зависимост между началния тангентен модул и всестранния натиск.

При известен тангентен модул, може да се изчисли модулът на ъгловите
деформации
G=

Et
.
2(1   )

(88)
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 - коефициент на Poisson.
Описаната по-горе методика за определяне на нелинейните физико-механични
характеристики на почвите е използвана при проектирането на реални строителни
обекти - земнонасипни язовирни стени, хвостохранилища, сгуроотвали, насипища,
шламохранилища и други. Някои от резултатите са показани в глава седма.
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7. Приложение на теоретичните и експерименталните
изследвания при проектиране на реални строителни обекти.
7.1.Приложни програми за прогнозиране на напрегнатото
и деформирано състояние на многофазни почвени масиви.
За прогнозиране на напрегнатото и деформирано състояние на земно-насипни
съоръжения и земната основа, на базата на теоретичните решения съгласно глава 5, са
разработени компютърни програми. Алгоритъмът на тези програми е съставен чрез
използване решенията за едномерната консолидация на многофазните почви.
Основание за избора на решенията за едномерната консолидация е обстоятелството,
че за сега разполагаме с добре усвоена методика за определяне на необходимите
физико-механични характеристики на почвите. От друга страна, едномерните решения
използват по-опростен математичен апарат, което в значителна степен опростява
програмирането. Сравненията на теоретичните решения, с резултати от in situ
измервания дават добра сходимост [57].
В проектирането на строителните съоръжения са използвани следните
компютърни програми, чийто алгоритъм е разработен от автора:




CREEP
GERNAS
JSTR

-



JEXPL

-



FIK

-

Определяне на параметрите на пълзене.
Консолидация на насипи и земната основа.
Консолидация на глинени ядра на високи язовирни стени
по време на строителството.
Консолидация на глинени ядра на високи язовирни стени
по време на експлоатацията с отчитане влиянието на
водата във водохранилището.
Изследване на относителната устойчивост на земната
основа с отчитане на консолидацията

Елементи на някои от посочените по-горе компютърни програми (GERNAS,
JSTR) бяха разработени първоначално за ЕИМ IBM-1130. По-късно, всички програми
са усъвършенствани с разширен алгоритъм и по-голям обхват на изходната
информация.
Следва кратко описание на входната и изходната информация на отделните
програми.
7.1.1. Програма CREEP - определяне параметрите на пълзене и
консолидация
Тази програма използва резултатите от компресионен опит. В зависимост от
вида на опита могат да се използват резултати от опит с измерване или без измерване
на порния натиск. Алгоритъмът е разработен в съответствие с изразите дадени в 6.4.
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Входната информация включва данни от компресионен опит:
начална височина на почвения образец;
вертикално натоварване, стъпалото за което е получена кривата време-слягане;
обемно тегло на скелета;
водно съдържание;
коефициент на филтрация;
начално слягане след прилагане на товара;
слягане в момента на разсейване на порния натиск;
начален порен натиск;
време за достигане максимума на порния натиск;
време при разсейване на порния натиск;
време за условно стабилизиране на слягането;
стабилизирано слягане.
Като изходна информация се получават следните резултати:
начален коефициент на порите;
коефициент на порите след прилагане на товара;
коефициент на порите при разсейване на порния натиск;
среден коефициент на порите;
коефициент на мигновено (линейно) уплътняване;
коефициент на уплътняване при стабилизирана деформация;
коефициент на уплътняване при пълзене;
коефициент на уплътняване при стареене;
параметър на скоростта на пълзене;
коефициент на консолидация.;
коефициент на обемна деформация на порната течност.

7.1.2.Програми "JSTR" и "JEXPL"за изследване консолидацията на
глинени ядра на високи язовирни стени по време на строителството
и експлоатацията.
При стартиране на програмите се предлагат две възможности: входните данни
се въвеждат в диалогов режим или при желание те могат да се запазят в отделен файл.
Входната информация включва:
 коефициент на мигновено уплътняване;
 коефициент на вторично уплътняване;
 коефициент на свиваемост на порната течност;
 скорост на пълзене;
 начален порен коефициент;
 коефициент на филтрация ;
 обемно тегло на водата;
 скорост на нарастване на товара по време на строителството (.H/Tc );
 височина на глиненото ядро;
 долна полуширина на ядрото;
 горна полуширина на ядрото;
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време за строителство;
брой ламели;
стъпка по хоризонталната ос "х" на изследваните точки (xmin = BD/20).

Всички характеристики се задават в дименсии и с точност, в съответствие с
желанието на потребителя.
Програмата за изследване консолидацията по време на експлоатацията JEXPL,
изисква допълнителна входна информация: време на завиряване; времена от
експлоатационния период, за които се изследва напрегнатото и деформирано
състояние; средното проектно обемно тегло на насипа.
Резултатите от изчисленията се отпечатват в изходен файл, който съдържа
стойностите на порния натиск във всяка точка от мрежата (x, y) и вертикалните
премествания (слягането) в края на строителството и по време на експлоатацията за
всяка вертикала.
7.1.3.Програма GERNAS за изследване консолидацията на насипи и
земната основа.
Тази програма е разработена с цел изследване консолидацията на насипи, при
които ширината е по-голяма (най-малко два пъти) от височината. Алгоритъмът е
съставен чрез използване решенията за едномерната консолидация на многофазните
глинести почви, представени в глава 5. Програмата дава възможности да се изследва
напрегнатото и деформирано състояние не само на насипното тяло, но и на
многопластова земна основа при различно разположение на почвените пластове.
Основните ограничения на програмата са:
 Използва се дясно ориентирана координатна система за задаване геометрията на
насипа и земната основа (за удобство, началото на абсцисната ос се приема
дясната пета на насипа).
 Брой на зададените пластове от 1 до 10.
 Брой на времената - от 1 до 15 (първото време е срока на строителство в дни,
следващите времена следва да са по-големи).
 Контурът на насипа се описва с координатите на 4 точки.
 Основата на насипа и пластовете се описват с координатите на 2 до 5 точки.
 Абсцисите на първата и последната точки на основите на пластовете и насипа
трябва съответно да бъдат равни на абсцисите на първата и четвъртата точки от
контура на насипа.
 Частното от разликата между абсцисата на 4-та и 1-та точка от контура на
насипа и зададената ширина (X) да не надхвърля числото 21.
 Максималната дълбочина на земната основа, при която е заложено да се
извършват изчисленията, е до 80 - 100m в зависимост от характера на
литоложкия профил.
 За ос на насипа автоматично се приема средата между абсцисите на 2-та и
3-та точки от контура на насипа.
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Изчисленията за консолидацията на земната основа (порен натиск и слягане) се
извършват при задължителното условие, че първият пласт е дрениращ (от
несвързани почви с коефициент на филтрация kf > 800cm/d).
 Консолидацията на насипа се изследва при свързани почви с коефициент на
филтрация kf < 800cm/d.
 Пластове с модул на обща деформация E0>5000х105 Pa се приемат за
недеформируеми.


Входните данни се задават в отделен файл, който включва:
 брой пластове;
 ширина на ламелата;
 брой времена
 признак на печат, т.е., дали да се извършва подробен печат на напреженията или
не;
 координати на контура на насипа;
 координати на основата на насипа;
 координати на основата на всеки пласт;
Геотехнически характеристики на насипа:
 модул на обща деформация;
 средно обемно тегло на почвата в насипа;
 коефициент на филтрация на почвата в насипа;
 параметър (скорост) на пълзене;
 коефициент на мигновено уплътняване;
 коефициент на уплътняване при пълзене;
 коефициент на свиваемост на порната течност;
 среден коефициент на порите;
 геотехнически характеристики на всеки пласт от земната основа - задават се в
реда, както за насипа;
 времена в дни за изследване на консолидацията в края на строителството и по
време на експлоатацията.
Резултатите от изчисленията се отпечатват в таблици. В зависимост от
зададения признак, изходната информация може да бъде ограничена или подробна.
Систематизирана е в таблици и в подробния си вид изходната информация съдържа
следното:
 Зададената входна информация.
 Напреженията z и активната зона на слягане за подробни точки от земната
основа по вертикали.
 Крайно слягане по пластове и вертикали - под всяка вертикала се отпечатва
активната зона в , крайното слягане за пластовете от несвързани почви в cm, и
крайното слягане за всички пластове (от свързани и несвързани почви).
 Консолидацията на земната основа по вертикали (порен натиск и слягане за
указаните времена). Дава се и степен на консолидация (% от крайното слягане
за даденото време).
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 Геометрични параметри на насипа.
 Прогноза за нарастване насипа по време строителство за всяка кота.
 Крайно (стабилизирано) слягане на насипа и консолидация на глинести насипи

(слягане и порен натиск) за указаните времена по вертикали.

7.1.4. Програма FIK за изследване относителната устойчивост на земната
основа с отчитане на консолидацията.
Алгоритъмът на тази програма в общи линии е описан в 5.6. Освен решенията
за едномерната консолидация на многофазните почви тук е включено и решение за
определяне на порния натиск чрез използване коефициента на порен натиск на Bishop.
Разглежда се само земната основа.
Насипът или натоварванията от други геотехнически съоръжения се
разглеждат като равномерно разпределени товари (вертикални, линейно изменящи се,
или тангенциални успоредни на терена).
В зависимост от вида на пластовете, консолидацията на земната основа се
изследва както при дренирана, така и при недренирана схема.
Входната информация включва много от елементите на програмата
GERNAS:
 Наклон на терена.
 Признак за подробен печат:(при РН=0 печатат се само k-стойности; при РН=1
- печатат сe и напреженията).
 Признак за метода за изчисляване на порния натиск (при PR =0 порният натиск
се изчислява по решението на Германов; при PR =0 порният натиск се изчислява
по решението на Bishop).
Геометрия на изследваната зона от земната основа:
 Брой на зоните по ординатата "Z" (допуска се разделяне на земната основа на
2<Z<20 зони; максимален брой точки по Z - 50).
 Координати по "Z"; от….. до…..интервал … (за всяка зона).
 Брой на зоните по ординатата "Y" (допуска се разделяне на земната основа на
2<Y<20 зони; максимален брой точки по Z - 100).
 Координати по "Y"; от….. до…..интервал … (за всяка зона).
Данни за литоложкия профил;
 Брой на пластовете (не повече от 10).
За всеки пласт се записват:
 номер на пласта;
 брой на точките определящи координатите на пласта (не повече от 20);
 среден коефициент на порите;
 коефициент на мигновено уплътняване;
 коефициент на уплътняване при пълзене;
 параметър (скорост) на пълзене;
 степен на водонасищане;
 коефициент на филтрация;
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обемно тегло на почвата;
модул на обща деформация;
ъгъл на вътрешно триене;
кохезия;
коефициент на порен натиск по Bishop;
координати на всеки пласт по Y и по Z (дават се за всяка точка);
 брой на товарите (вертикални равномерно разпределени, или линейно изменящи
се или тангенциални - успоредни на терена).
За всеки товар се дефинират:
 вид на товара (съгласно схемата);
 разстояние на товара от оста Z;
 дължина на товара;
 интензивност на товара;
 начално време на действие на товара;
 крайно време на действие на товара.







7.2. Проекти на земнонасипни язовирни стени с глинени ядра.
В последните десет години авторът е участвувал в проектирането на пет
земнонасипни язовирни стени в чужбина (три в Сирия и две в Алжир). На базата на
разработените програми е изследвано напрегнатото и деформирано състояние на
глинените ядра с отчитане влиянието на порния натиск и определяне слягането на
язовирната стена в края на строителството и експлоатацията. Тук ще представим
резултатите от проектирането на две стени в Сирия "!7 Април" (1991) и "Ал Хусеин"
(1999).
7.2.1. Язовирна стена "17-ти Април" - Сирия.
Резултатите от това изследване са публикувани в [22]. Язовирната стена е част
от хидротехническия комплекс, проектиран да се изгради североизточно от гр.Африн Сирия, който ще се използва за напояване и енергодобив. Общият завирен обем,
който се предвижда след изграждането на язовирната стена с височина 68m, е 190
млн. m3.
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Фиг.32. Типов напречен профил на язовирна стена "17 Април" Сирия.

Водоплътността на стената се осигурява с наклонено глинено ядро, фундирано
на дълбочина 8-10m в скална основа от варовици в алтернация с глинести прослойки с
дебелина от 1-2m до 20-25cm. Пластовете варовици са наклонени са наклонени под
ъгъл 80 - 120. Глиненото ядро е защитено двустранно с трислойно филтри, които имат
дебелина по 3m всеки (Фиг.32).
В предната част на опорната призма към водната страна е "вграден" отбивен
яз, чиято водоплътност се осигурява също с наклонено ядро, фундирано в основната
скала.
Консолидационните изследвания в случая включват:
 Разпределение на порния натиск в глиненото ядро в края на строителния
период, непосредствено след завиряването, след 5 и след 10 години
експлоатация при пълно водохранилище.
 Слягане на короната на язовирната стена в края на строителния период и по
време на експлоатацията, като се отчетат деформациите на земната основа.
Изчисленията са извършени при следните проектни условия:
 Насипът на глиненото ядро се изгражда са 6 години, с прекъсване 4 месеца
всяка година, като при строителството тялото на стената следва глиненото
ядро.
 Скоростта на завиряване е 0,10m/d.
Проектните параметри на почвата за изследване консолидацията на глиненото
ядро са избрани по обобщени показатели, на базата на лабораторни изследвания
извършени от възложителя.
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Изчисленията за големината и разпределението на порния натиск и слягането
на язовирната стена са извършени с помощта на компютърните програми описани в
7.1.
На фиг.33 са представени изохроните на порния натиск за най-високия
напречен профил.

Фиг.33. Изохрони на порния натиск за профил "С".

а.в края на строителството; b.по време на експлоатацията, след 5 години;
с.по време на експлоатацията след 15 години.

Резултатите от изчисленията показват, че прекъсването от 4 месеца почти не
променя напрегнатото състояние, т.е., за това време порният натиск се разсейва много
малко. От друга страна, поради бавните срокове на строителство в края на всяка
година максималните стойности на порния натиск са значително по-малки от пълните
вертикални напрежения. Коефициентът на порен натиск (uw/z, където z=.z) е от 0,25
за първата и втората година намалява до 0,11 за петата и шестата години. По същата
причина, повече от 95% от пълното слягане се проявява в края на строителството.
На основата на получените резултати е извършено статическо изследване на
устойчивостта на стената. Препоръчано е да се спазват проектните срокове за
строителството и използване на еднородни материали за глиненото ядро, което ще
гарантира разсейване на по-голямата част от порния натиск по време на изграждането
и проявяване на по-голяма част от сляганията за този период.
7.2.2. Язовирна стена "Ал Хюсеин" - Сирия.
Проектираната язовирна стена е основно съоръжение от хидровъзел за
напояване и енергодобив. Язовирът е разположен в долината на р."Ал.Хюсеин", като
проектният завирен обем на водохранилището е 63 млн.m3. Стената е с дължина 360m
и максимална височина 68m.
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За разлика от язовирната стена "17 Април" тук глиненото ядро е вертикално и с
размери, при които ширината на основата е почти половината от височината.
Изследвани са четири напречни профила. Напречен разрез на най-високия
профил е показан на Фиг.34.
Изследваните напречни профили са показани на фиг.38.
Извършените изчисления в проекта обхващат:
 Разпределение на порния натиск в глиненото ядро за четири напречни
профила No No 7”, 7*, 11, 5 и надлъжен профил по оста стената:
а) в края на строителния период;
б) непосредствено след завиряване;
в) след 5, 10 и 15 години експлоатация при пълно водохранилище.
Слягане на язовирната стена:
а) слягане на ядрото при достигане на различни коти по време на
строителството (това изчисление е извършено с цел оценка на възможността за
образуване на пукнатина в ядрото);
б) слягане на короната на язовирната стена в края на строителния период;
в) слягане на короната на язовирната стена по време на експлоатацията;
г) крайно (стабилизирано) слягане на язовирната стена за напречни профили No
No 7”, 7*, 11, 5 и надлъжен профил по оста стената.

100

Изчисленията са извършени при следните предпоставки:
 Насипът се изгражда за 4 години без прекъсване всяка година. Това
приемане се разглежда като по неблагоприятно за напрегнатото и
деформирано поведение на язовирната стена. Друго време за строителство
(по-голямо от 4 години, а така също и всяко прекъсване се разглежда като
по-благоприятно.
 Съгласно приетата предпоставка, котата на стената по години ще нараства,
както следва:
 I година - до 100,00,
 II година - до 110,00,
 III година - до 120,00,
 IV година - до 144,10.
 При строителството тялото на стената следва глиненото ядро.
 Завиряването се извършва за една година след завършване на
строителството.
Всички изчисления са извършени чрез компютърните програми JSTR, JEXPL и
GERNAS, описани в 7.1.
Определяне на времето за строителство и завиряване. При условие, че
строителството се извършва за четири години и котите на стената в края на всяка
година са посочените по-горе, то сроковете на строителство за отделните профили са
приети както следва:
 Напречен профил No 5 - Tc = 730 d;
 Напречен профил No 7” - Tc = 1390 d;
 Напречен профил No 7* - Tc = 1460 d;
 Напречен профил No 11 - Tc = 1400 d.
Консолидацията на глинестите насипи, при използване на посочените по-горе
компютърни програми, се изследва, като се отчита времето за тяхното изграждане, т.
е., всяко следващо време се мери от началото на строителството. При тази
предпоставка, като се отчете, че завиряването ще се извърши за една година, времето
на завиряване е прието, както следва:
 Напречен профил No 5 - Timp = 1095 d;
 Напречен профил No 7* - Timp = 1825 d;
 Напречен профил No 11 - Timp = 1765 d.
Изследването за експлоатационно състояние се извършва като за всеки профил,
към времето за завиряване се прибавят съответно 1825 d (5 години), 3650 d (10
години) и 5475 d (15 години).
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Фиг.35. Изменение на основните геотехнически характеристики по височина на
глиненото ядро.
e - коефициент на корите; Е0 = М - модул на обща деформация (105Pa);  - обемно тегло (kN/m3); kf коефициент на филтрация (10-3 cm/d)
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Фиг.36. Изменение на консолидационните характеристики
по височина на глиненото ядро.

e - коефициент на корите; m0 - коефициент на мигновено уплътняване (1/105Pa);
ml - коефициент на уплътняване при пълзене(1/105Pa);
 - параметър на скоростта на пълзене (1/d).

Избор на проектните геотехнически показатели за изследване консолидацията
на глиненото ядро и слягането на язовирната стена. Обобщен доклад, с основните
показатели за насипите на язовирната стена са предоставени от възложителя.
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Докладът включва следните данни за стандартни геотехнически характеристики :
зърнометричен състав; водно съдържание и консистентни граници; специфично тегло;
обемна плътност, обем на порите; якост на срязване (ъгъл на вътрешно триене и
кохезия); коефициент на филтрация; компресионен модул; компресионни криви за
глината предназначена за насип на ядрото.
С цел отчитане на уплътняването на глината по време на насипване, което води
до изменение на характеристиките по височина на ядрото са извършени допълнителни
изчисления съгласно методиката дадена в 6.4, 6.5 и 6.6.
Резултатите от изчисленията са представени с графични зависимости на
отделните характеристики във функция на височината на стената са дадени на фиг.35
и фиг.36.
На основата на получените нелинейни характеристики, са определени
проектните геотехнически параметри за изчисляване порния натиск и слягането в
глиненото ядро по време на строителството и експлоатацията.
Изохроните на порния натиск при различни коти по време на строителството са
показани на фиг.37.
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Фиг.37. Изохрони на порния натиск (kPa)за различни коти от стената
по време на строителството.

На фиг.38 е представен надлъжен профил на стената, с изохрони на порния
натиск по надлъжната ос.
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Предвид размерите на ядрото (ширината на основата е приблизително
половината от височината) и срокът на строителство на язовирната стена (4 години),
стойностите на порния натиск в края на строителния период са сравнително ниски.
Изменението на коефициента на порен натиск, за най-високите напречни профили
No7* и No11 е дадено в таблица. 7.2.2а.
Таблица 7.2.2а. Изменение на коефициента на порен натиск
по височина на ядрото по време на строителството
Напречен профил No 7*
Напречен профил No 11
Кота 142,8
Кота 142,8
z
u
z
uw
z

z

w
5
5
5
m
10 Pa
10 Pa
m
10 Pa
105 Pa
50,51
2,75
0,18
0,065
42,83
2,07
0,14
0,067
40,51
4,72
0,62
0,131
25,61
5,48
1,06
0,193
29,98
6,80
1,29
0,189
16,45
7,29
1,79
0,245
19,23
8,94
2,17
0,242
10,67
8,44
2,34
0,277
10,38
10,68
3,06
0,286
5,49
9,47
2,89
0,305
Напречен профил No 7*
Напречен профил No 7*
Кота 120,00
Кота 100,00
z
uw
z
uw
z

z

5
5
5
5
m
10 Pa
10 Pa
m
10 Pa
10 Pa
36,29
1,04
0,11
0,105
20,52
0,21
0,17
0,809
30,42
2,19
0,42
0,191
16,20
1,05
0,54
0,510
25,43
3,17
0,74
0,233
14,04
1,47
0,66
0,448
18,98
4,44
1,20
0,270
9,72
2,32
0,89
0,384
9,91
6,21
1,98
0,318
5,40
3,16
1,12
0.354
5,13
7,15
2,45
0,342
1,08
4,00
1,36
0,340

* В таблица 7.2а, z се измерва от основата към короната.

Сравнително ниските стойности на порния натиск, изчислени за края на
строителния период, както и неговото бавно разсейване (поради голямата дължина на
филтрационния път) дават отражение върху разпределението на порния натиск по
време на експлоатацията при пълно водохранилище.
За по-високите напречни профили (No7* и No11), дори и след 15 години
експлоатация при пълно водохранилище, изохроните на порния натиск не достигат
тези на филтрационното налягане.
С цел една оценка на слягането на короната на язовирната стена, а така също и
неговото изменение във времето, са използвани изчисленията за консолидацията на
глиненото ядро.
Някои обобщени резултати от изчисленията за слягането по надлъжната ос на
стената са дадени в таблица 7.2.2b.
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Таблица 7.2.2b. Слягане на короната на язовирната стена.

No
1
2
4
3
4

Вид слягане
cm
Крайно (стабилизирано) слягане
Слягане по време на строителството
Степен на консолидация
Слягане по време на експлоатацията
Остатъчно слягане след 5 години
експлоатация

Напречни профили
5
75,2
40,9
54%
34,3
4,9

7''
7*
11
235,7 251,6 194,0
147,5 158,6 133,0
62,5% 63% 68,5%
88,2
93,0
61,0
14,3

16,8

13,1

Горната таблица показва, че степента на консолидация, т. е., отношението на
слягането в края на строителството към крайното, (стабилизирано) слягане е почти
еднаква за всички разглеждани профили. От друга страна, прогнозираното
надвишение на короната на стената, представено като слягане по време на
експлоатацията, има различни стойности за всеки напречен профил (34,3cm за No5 и
93,0cm за No7*).
Предвид размерите на глиненото ядро и планирания проектен срок на
строителство, стабилизирането на деформациите на ядрото, т. е., достигане на
прогнозираното крайно слягане може да продължи повече от 10 години след
изграждане на стената.
Евентуално удължаване на срока на строителство ще позволи по-голяма част от
сляганията да се проявят по време на строителството, което съответно ще доведе до
намаляване на прогнозираното надвишение на короната.
Предвид голямата разлика между котите на основата между напречните
профили No7'' и No 7* (повече 3,0 m) е направено едно допълнително изчисление за
оценка на слягането на глиненото ядро по време на строителството. За двата напречни
профили за разгледани два варианта на котата на основата. Обобщени резултати от
изчисленията са представени в таблица 7.2.2с.

Кота
на
стената

87.00
100.00
110.00
120.00
142.80

Таблица 7.2.2с. Оценка на слягането на ядрото
по време на строителството
Слягане, cm
Напречен профил 7* Напречен профил 7'' Разлика в
Кота на основата
Кота на основата
сляганията
70.00
85.00
S(T
)
S(f)
S()
S() S(Tc) S(f)
S=(3) - (6)
c
1
2
3
4
5
6
7
21.6
4.7
16.9
16.9
65.8
32.1
33.7
17.9
7.8
10.1
23.6
108.0 63.8
44.2
45.8
25.8
20.0
24.2
162.0 149.7 62.3
85.5
45.7
34.8
27.5
316.1 201.1 115.0 212.5 131.0 81.5
33.5
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S() - Пълно(стабилизирано) слягане;
S(Tc) - Слягане по време на строителството;
Остатъчно слягане (по време на експлоатацията).

S(f)

-

Налице е голяма разлика в сляганията (неравномерни деформации), които могат
да се разглеждат като възможна пукнатина в глиненото ядро по време на
строителството. Този проблем изисква специално разглеждане и за него са дадени
препоръки в проекта.
Допълнително е извършено изчисление за оценка на крайните (стабилизирани)
слягания на цялата язовирна стена (включително скалния насип) на напречни профили
No5, No7'' No7*, No11. Прието е, че сляганията от собствено тегло на скалния насип се
проявяват в края на строителството. Следователно, получените резултати могат да
послужат за приблизителна оценка на допълнителния обем насипни работи.
Допълнителният обем насип за компенсиране на очакваните в края на
строителството слягания, за 1.0m дължина на стената за изследваните профили е, като
следва:
 напречен профил No5 - 21,9 m3/m;
 напречен профил No7'' - 64,6 m3/m;
 напречен профил No7* - 68,9 m3/m;
 напречен профил No11 - 123,6 m3/m.
обем.

Общият допълнителен обем насипни работи възлиза на около 1,2 % от общия
7.2.3. Язовирна стена "Malkien" - Сирия.

Язовирната стена "Malkien" e част от проект за напоителна система "Tigris"
Сирия и е завършен през 1995г. Характерно за язовирната стена е, че глиненото ядро с
ширина в основата почти равна на височината. Това обуславя и по-бавно разсейване
на порния натиск. Коефициентът на порен натиск е от 0,37 до 0,45. По-бавно се
развива и слягането на насипа по-време на строителството и експлоатацията. Степента
на консолидация в края на строителството е 45 - 50%.
На Фиг.39 са представени изохроните на порния натиск в края на
строителството и по време на експлоатацията с отчитане влиянието на водата във
водохранилището.

108

Фиг.39. Изохрони на порния натиск (kPa) в края на строителството
и по време на експлоатацията
на язовирна стена "Malkiem Dam" - Сирия.

7.3. Устойчивост на глинеста земна основа под сгуроотвал на ТЕЦ.
Приложението на компютърната програма FIK за изследване относителната
устойчивост на земната основа е илюстрирано при проект, свързан с устойчивостта на
сгуроотвал на ТЕЦ "Димо Дичев". Резултатите от това изследване са публикувани в
[19].
Инженерно-геоложките проучвания на площадката показват наличието на два
основни пласта: надвъглищен хоризонт, представен от плоценски прахово-песъчливи
глини с мощност 20-30m и черни (въглищни) глини с мощност 34-84m.
В близост до площадката е констатирано наличие на "кални вулкани",
пукнатини на пътни настилки и други съоръжения, което предполага наличие на
условия за загуба на устойчивост.
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Проектът предвижда първоначално изграждането на земнонасипна стена с
височина 38m (първи етап). Тя ще служи като контрастена на самия сгуроотвал, чиято
височина се предвижда да достигне 61m.
Предвид голямата плътност на надвъглищния хоризонт (коефициент на порите
е0=0,48) е прието, че част от масива (особено частта под глинената преградна стена) е
в условията на недренирана схема при натоварване от насипа. При тази предпоставка
оценката на граничното напрегнато състояние е извършено при следните проектни
геотехнически характеристики:
 Първи пласт (свързана почва): коефициент на порите е0=0,48;
деформационен модул Е0= 8,3МРа; степен на водонасищане Sr=0,50 над
НПВ и Sr=0,99 под НПВ; ъгъл на вътрешно триене u=70 ; кохезия
cu=0,015МРа; коефициент на филтрация = 0,0315 m/y.
 Втори пласт черни въглищни глини: коефициент на порите е0=1,25;
деформационен модул Е0= 7,0МРа; коефициент на мигновено уплътняване
m0=0,0003214(1/MPa); коефициент на уплътняване при пълзене
ml=0,0028928(1/MPa); скорост на пълзене =452,5(1/y) степен на
водонасищане Sr=0,99; ъгъл на вътрешно триене u=30 ; кохезия
cu=0,017МРа; коефициент на филтрация kf= 0,0126 m/y.
 Трети пласт несвързана почва - едър сбит чакъл.
На фиг.40 и фиг.41 са представени графично резултатите от изчисленията.
При първия етап от строителството, т.е. изграждане на земно-насипната стена
пластичните зони, макар и голяма ширина се концентрират симетрично под оста на
стената(фиг.40). Може да се предполага, че при това състояние, не създават условия за
загуба на устойчивост.
Най-неблагоприятно е състоянието при пълно изграждане на съоръженията на
сгуроотвала и неговото запълване.
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Фиг.40. cr - линии и пластични зони при I етап на строителство изграждане на земно-насипна стена с H=38 m.
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Фиг.41. cr - линии и пластични зони при пълно изграждане
на сгуроотвала с H=61 m.

Резултатите от изчисленията (Фиг.41) показват, че дълбочината на активната
зона на деформациите, определена от условието z0,5 достига до 70m, т.е., обхваща
почти изцяло въглищните глини, а вертикалните напрежения на тази дълбочина са над
0,8МРа. Пластичните зони се оформят около петата на стената, като излизат на 160м
извън нея и обхващат целия пласт черни въглищни глини.
Получените резултати дават основание да се направи заключение, че
съществува опасност от загуба на устойчивост, поради което бе дадена препоръка на
проектанта да премести съоръжението на друга площадка.
С изследването е показана възможността да се направи реална оценка на
напрегнатото състояние на земната основа в неконсолидирано състояние, като се
отчете влиянието на порния натиск.
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7.4. Геотехнически изследвания за определяне на физикомеханичните свойства на депозирани отпадъци от минната
промишленост.
Тук ще бъдат представени изследвания за определяне геотехническите
характеристики на отпадни продукти на минната промишленост. Някои от тези
продукти са складирани на открити депозити, обхващащи големи територии, като
височината им достига до няколко десетки метри. Това са главно сгуроотвали и
хвостохранилища, чиято височина достига 50-60m и повече. Други са складирани в
открити езера, за които след запълването им се налага проектиране на съоръжения за
тяхното ликвидиране с цел опазването на околната среда.
Материалите
от
депозитите
(сгуроотвали,
хвостохранилища,
шламохранилища) са зърнести среди и могат да се разглеждат като особени почви.
Голяма част от тези отпадъци,в процеса на отлагане придобиват свързаност и имат
поведение на свързани почви с присъщите им реологични свойства.
7.4.1.Изследвания върху консолидационните свойства на шлам на обект
"Капсулация на синята лагуна", Union Minier Cooper Пирдоп
Тези изследвания са извършени през 1999г. в съответствие с изпълнение на
Програмата за опазване на околната среда , Проект ЕР-004 на Министерството на
околната среда и водите. Целта на геотехническите изследвания бе да се определят
консолидационните и якостните характеристики на шлама.
Тук е представено кратко описание на методиката на лабораторните изследвания
и едно обобщение на получените резултати.
Синята лагуна се намира в района Пирдоп. Ситуация на езерото с отложения
шлам е показана на Фиг.42. В зависимост от дълбочината тя е разделена четири зони:
Зона А с максимална дълбочина 11-12m.
Зона B с максимална дълбочина 9m.
Зона C с максимална дълбочина 6-7m.
Зона D с максимална дълбочина 4-5m.
Разделянето на зони е извършено от "НИПРОРУДА", не само в съответствие с
дълбочината, но и поради факта в различните зони шлама има различно оцветяване и
различни свойства.
Геотехническите изследвания са извършени върху нарушени проби шлам,
предоставени от "НИПРОРУДА" в пластмасови бутилки.
Всички
резултати
от
изследванията,
включително
геотехническите
характеристики, представени съгласно изискванията на международните (ISO)
стандарти и по-конкретно на френските (NF), американските (ASTM) и английските
(BS) са обобщени в отделни протоколи.
Геотехническият доклад с анализ на резултатите от изследванията включва 30
протоколи (съгласно изискванията на NF и BS), от които 24 - за резултатите от
компресионните опити и 6 - за резултатите от триаксиалните изпитвания.
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Фиг. 42. Ситуация на синята лагуна с очертаване на отделните зони.

Преди началото на програмата за изследванията, бяха проведени няколко
методични опити. За целта са използвани две пластмасови бутилки със шлам, проби
от дълбочини 0,5m и 4,5m.
Двете проби имат приблизително еднакви начални водни съдържания и обемни
плътности.
За пробата от 4,5м са определени следните характеристики:
 водно съдържание wn0=205,6%;
 обемна плътност n0=1,185 g/cm3;
 обемно плътност на скелета d0=0,397 g/cm3;
 коефициент на порите e0=5,73;
 степен на водонасищане Sr=1,00.
Изследваните проби показват голяма деформируемост. Компресионният опит на
проби със зададена начална плътност и водно съдържание (равни на началните)
показа следните резултати:
 След първото стъпало на натоварване v=5kPa, се получи деформация
подобна на “пропадане”, т.е относителна деформация (H/H) достигна до
20% за 30 min.
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 При следващия опит, със същата проба, след първото натоварване v=2kPa,
след 120 min бе измерена относителна деформация (=H/H) 15%.
Проведен бе трети опит, след изливане на свободната вода от бутилката (шламът
бе слегнал на дъното на бутилката). При тези условия се получиха следните
характеристики:
 водно съдържание wn0=145,6%;
 обемна плътност n0=1,35 g/cm3;
 обемна плътност на скелета d0=0,547 g/cm3;
 коефициент на порите e0=4,07;
 степен на водонасищане Sr=1,00.
Относителната деформация, , при v=6,2 kPa достигна 2%, за 72h.
Отчитайки посочените резултати, бе решено консолидационните опити да се
провеждат с проби след премахване (изливане) на свободната вода.
“НИПРОРУДА” ЕАД достави достатъчен брой проби от шлам, взети от различни
дълбочини на лагуната обхващащи почти цялата територия на Синята лагуна.
Интересно е да се отбележи, че пробите са с различно оцветяване: зелено-кафявo
(зона А); светло синьо (зона В и С); тъмно сиво (зона D), с отделно преливане на
цветовете към синьо.
В съответствие резултатите от предварителните опити, и решението
компресионните и триаксиалните изпитвания да се провеждат след изливане на
свободната вода от пластмасовите бутилки, бе направена една приблизителна оценка
на водното съдържание и обемната плътност. За целта бяха измервани теглата и
обемите на бутилките преди и след изливане на свободната вода.
“Свободна вода”, в случая е тази, която се намира в горната част на бутилката.
Някои от пробите (например кафявия шлам), свободната вода е значително по-малко.
При тях обаче водното съдържание е повече от 300%.
Резултатите от тези изпитвания са представени в Таблица 7.4.1а. Вижда се
съществената разлика във водните съдържания при двете състояния на разглежданите
проби.
Следва да се отбележат някои специфични особености на шлама, които
определят методиката за провеждане на лабораторните изпивания:
 По зърнометричен състав, шламът се характеризира с преобладаваща прахова
фракция.
 В сухо състояние, пробите от шлам имат поведение на несвързана почва.
 Изключително трудно, дори невъзможно, е вземането на ненарушени проби.
Следователно, обемната плътност на място е оценена приблизително.
 Пробите от шлам, подложени на натоварване (в условията на компресия или в
триосова камера), придобиват привидна кохезия и имат поведение на свързани
почви.
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Таблица.7.4.1а.Приблизителна оценка на обемната плътност и
водното съдържание на някои от пробите шлам, предназначени за
консолидационни (компресионни) изпитвания .
Област
Сондаж, Пласт
No
от - до
m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Плътност и водно Плътност и водно
съдържание в
съдържание след
бутилките
изливане на
свободната вода
w
w
n
n
3
3
%
%
g/cm
g/cm
A; C-4;9,0 - 12,0
зелено-кафяв
1,182
367
1,231
295
A; C-5; 6,0 - 9,0
син, и кафяв
1,197
392
1,250
320
A; C-6; 3,0 - 6,0 светло синьо-сиво 1,227
285
1,240
216
B; C-7; 0,0 - 3,0
светло синьо
1,284
310
1,297
253
B; C-18; 3,0 - 6,0
светло синьо
1,266
225
1,336
184
C; C-14; 3,0 - 6,0
сиво-синьо
1,322
248
1,329
196
C;C-20; 3,0 - 6,0 светло синьо-сиво 1,302
242
1,414
155
B; свежа; 0,0-3,0 светло сиво- синьо
1,182
288
1,234
185
Цвят
(вид)

Имайки предвид посочените по-горе особености на шлама, бе възприета
процедура за изготвяне пробите с предварително зададена начална плътност.
За провеждане на компресионните опити за използвани два вида апарати:
 компресионен апарат производство на фирмата ELE с диаметър 75 mm - за
провеждане на опитите с радиален дренаж (Фиг43);
 компресионен апарат без триене по околната повърхнина на образеца с
диаметър 87,5 mm и средна височина 100 mm (фиг.21), за дълготрайните
консолидационни опити с вертикален дренаж.

Фиг. 43. Схема на компресионния апарат с радиален дренаж
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Отчитайки невъзможността да се вземат ненарушени проби, а така също и
предварителната оценка, че няма съществена разлика в обемните тегла по дълбочина
бе възприета нестандартна процедура за изготвяне на пробите. За компресионните
опити.
В съответствие с приблизителните обемни плътности на шлама (виж.
Табл.7.4.1а), след измерване на обема на касетката, бе претегляна необходимата маса
от шлама (смес от 3-4 пластмасови бутилки). Така претеглената маса се полага в
касетката на 4-6 пласта. За радиален дренаж бяха използвани медицински тампони с
диаметър 6,0 - 7,0 mm (Фиг.46).
Снимки на пробите, приготвени за компресионните опити, са показани на
фигури 44, 45, и 46.

Фиг.44. Проби от шлам, приготвени за първия етап
на компресионните опити - вертикален дренаж.
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Фиг.45. Проби от шлам, приготвени за втория етап
на компресионните опити - вертикален дренаж.

Фиг.46. Проба от шлам за компресионен опит с радиален дренаж
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Предвид високата порестост на пробите, бе приета нестандартна процедура за
провеждане на компресионните опити.
При опитите с вертикален дренаж, първите стъпала на натоварване са много
малки ~1,0kPa. Следващите, които са по-големи от 10,0 kPa, са приети при спазване
изискването <1. По време на опитите, вертикалните деформации са измервани
на следните интервали: 30s, 1,0min, 2,0min, …10,0min, 20,0mim, ….60,0min, 2,0h,
3,0h,…….24,0h. При продължителните консолидационни опити, след първия ден
вертикалните деформации (сляганията) са измервани два пъти дневно.
При компресионните опити с радиален дренаж, в зависимост от минималната
точност на измерване на апарата, първото стъпало на натоварване е 10,0 kPa.
Максималните стъпала на натоварване са 120 kPa или 320 kPa в зависимост от
капацитета на оборудването. Това максимално натоварване отговаря на насип с
максимална височина 6,0 до 12,0 m.
Снимки на компресионните опити са представени на Фигури 47 и 48.

Фиг.47. Компресионен апарат с вертикален дренаж след натоварване повече 10 kPa
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Фиг.48. Образци шлам, след провеждане на компресионните опити
с вертикален дренаж

В резултат на изследванията са изчертани 24 компресионни криви e=f(v) за
всеки опит. Характерни компресионни криви са показани на фиг. 49 и фиг.50.
"Blue Lagoon" Area B , C-7 (0 - 3,0m)
Vertical Drainage
7,50

void ratio

7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
1

10

100

1000

effective stress v', kPa

Фиг.49. Компресионна крива e=f(v) от опит с вертикален дренаж
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"Blue Lagoon" Area A; Bh-C4 (9-12m)
Radial Drainage
7,2
6,8

void ratio, e

6,4
6,0
5,6
5,2
4,8
4,4
4,0
0

1

10

100

1000

e ffe ctive stre ss  'v, kPa

Фиг.50. Компресионна крива e=f(v) от опит с радиален дренаж

Съгласно ASTM D280-95 и NF P94-070 са изчислени следните компресионни
характеристики;
 начален коефициент на порите ei
 напрежение на преконсолидация 'p
 коефициент на компресия Cc
 коефициент на набъбване Cs
 компресионен (секантен) модул Eoed
 компресионен еластичен модул E .
В приложения към всеки протокол са дадени кривите време-слягане. За
консолидационните опити с вертикален дренаж преобладаващата част от кривите са
изчертани в логаритмичен мащаб на времето, а за консолидационните опити с
радиален дренаж - в “корен квадратен на времето”. Характерни криви са представени
на Фиг.51 и Фиг.52.
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"Blue Lagoon" - Area "A", C-7(0 - 3m)
Vertical Drainage Load 8,6-21,5 kPa
time, log t, min
0

1

10

100

1000

10000

0
50

settlement, 10-2mm

100
150
200
250
300
350
400
450

Фиг.51. Крива време-слягане s=f(lgt) от компресионен опит
с вертикален дренаж.
Biue Lagoon; Area D (0,-30m) Radial drainage Load 10-20 kPa
time, t 0.5, min
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

0

settlement, 10 -2mm

50

100

150

200

250

Фиг.52. Крива време-слягане s=f t от компресионен опит с радиален дренаж.

Коефициентите на консолидация Cv са изчислени съгласно метода на Casagrande,
а от коефициентите на радиална консолидация Cri, по метода на Taylor.
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Останалите параметри са изчислени по методиката описана в 6.5.
Проектните геотехнически характеристики (за зона А) предложени на
възложителя при разработването за проекта за капсулацията на синя лагуна са
представени в Таблица 7.4.1b. Тези резултати позволяват да се изчислят
деформациите и устойчивостта на съоръжението при насипване на етапи до пълно
консолидиране на вертикалните деформации.
Таблица. 7.4.1b. Проектни геотехнически параметри
предложени за моделиране етапите на консолидацията
при капсулацията на синята лагуна

№ Характеристики
1
2

Обемно тегло
Начален порен
коефициент
3 Компресионен модул
(секантен)
4
Коефициент на
вертикална
консолидация
5
Коефициент на
вертикална
филтрация
6
Коефициент на
радиална
консолидация
7
Коефициент на
радиална филтрация
8
Коефициент на
пълзене
9 Начално време на
пълзене
10
Коефициент на
компресия
11
Коефициент на
набъбване
12
Компресионен
еластичен модул

Сим- Димен
вол сии

e
Eoed

Ниво на натоварване
0,0 - 20,0 kPa
(Отговарящо на насип
с височина 1,0m)
Пластове от - до (m)

Ниво на натоварване
20,0 - 50,0 kPa
(Отговарящо на насип
с височина 4,0m)
Пластове от - до (m)

9-12 6-9
3-6
0-3 9-12 6-9
3-6
0-3
kN/m 12,04 11,95 11,34 12,25 12,23 12,44 13,38 12,75
7,785 6,839 5,61 6,989 7,07 6,371 4,328 5,557
3

kPa

201

307

209

266

368

315

493

531

Cv

10-6
m2/s 2,324 1,585 1,654 6,532 1,568 2,883 9,469 5,271

Kv

10-8
m/s 11,56 5,15

7,91 24,55 4,262 9,152 18,56 9,93

Cri

10-6
m2/s 1,635 3,66

1,98 1,186 5,701 5,882 10,58 6,72

Kr
Ce
t

10-8 8,13 11,92 9,47 4,46 15,49 18,67 21,46 12,66
m/s
0,034 0,031 0,024 0,016 0,026 0,024 0,018 0,016
8
1
2
1
7
7
3
дни
15
17
14
39
533 225 112 112,5

Cc

-

Cs

-

0,212 0,115 0,09 0,203 0,213 0,115 0,09 0,203

E

kPa

5500 4628 10120 2150 5500 4628 10120 2150

1,9

1,85

0,92 0,885

1,9

1,85

0,92 0,885
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Таблица. 7.4.1b
(продължение)

№ Характеристики
13
14

Обемно тегло
Начален порен
коефициент
15 Компресионен модул
(секантен)
16
Коефициент на
вертикална
консолидация
17
Коефициент на
вертикална
филтрация
18
Коефициент на
радиална
консолидация
19
Коефициент на
радиална филтрация
20
Коефициент на
пълзене
21 Начално време на
пълзене
22
Коефициент на
компресия
23
Коефициент на
набъбване
24
Компресионен
еластичен модул

Сим- Димен
вол сии

e

Ниво на натоварване
80,0 - 120,0 kPa
(Отговарящо на насип
с височина 6,0m)
Пластове от - до (m)

Ниво на натоварване
120,0 - 170,0 kPa
(Отговарящо на насип
с височина 8,5m)
Пластове от - до (m)

9-12

6-9

3-6

0-3

9-12

6-9

3-6

0-3

449

464

938

775

652

1150

3243

2220

kN/m3 12,58 12,84 13,31 13,06 12,78 13,13 13,47 13,41
5,967 5,316 4,44 4,885 5,46 4,75 4,19 4,283

Eoed

kPa

Cv

10-6
m2/s

1,126 3,396 0,352 3,168

3,12

0,260

0,51

0,352

Kv

10-8
m/s

2,506 7,312 0,375 4,089

4,99

0,226

0,16

0,159

Cri

10-6
m2/s

4,605

8,468 5,948

5,03

4,75

4,8

3,273

9,03

7,71

1,18

1,48

1,47

8,47

Ce

10-8
m/s
-

t

дни

100

117

390

50

162

128

395

390

Cc

-

1,9

1,85

0,92

0,885

1,9

1,85

0,92

0,885

Cs

-

0,213 0,213

0,09

0,203 0,212 0,115

0,09

0,203

E

kPa

Kr

10,32 18,25

7,675

0,0527 0,0156 0,0084 0,0266 0,028 0,017 0,008 0,0084

5500

4698 10120 2150

5500

4628 10120 2150

Получените геотехнически характеристики са в достатъчно количество и могат
да бъдат използвани като входни данни за моделиране на консолидационния процес.
Резултатите от компресионните опити потвърждават предишните заключения
относно необичайното поведение на шлама.
В сухо състояние шламът е като несвързана почва, но във водонаситено
състояние, след уплътняване следствие статично натоварване, шламът има поведение
на свързана почва.
Могат да бъдат отбелязани следните специфични особености на шлама:
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 Пробите от шлам имат голяма порестост (повече от 80%) и пълно
водонасищане.
 Няма голяма разлика в обемните тегла на пробите от различна дълбочина. Това
явление може да бъде обяснено с малкия геоложки товар ( 2,0 kPa/m).
 При пълно водонасищане, обемни деформации (слягане) на шлама са възможни
само при натоварване.
 Резултатите показват, че различните видове шлам имат различно поведение при
вертикално натоварване. Например: светло синият шлам се деформира повече
от зелено-кафявия.
 При по-малки стъпала на натоварване, пълзенето (вторичната консолидация)
е по-силно изразено.
 При по-големи стъпала на натоварване не се наблюдава разлика между
първичната и вторичната консолидация.
 При натоварвания, използвани при опитите (от 10 до 160 kPa) относителната
деформация достига до 30-35%. От друга страна, коефициентът на порите не
намалява под 2,5 - 3,0, т.е. обемът на порите е винаги повече от 50%.
 Не се констатира голяма разлика в стойностите на коефициентите на
филтрация във вертикална и хоризонтална посока.
Като обобщение, следва да се отбележи, че шламът не е почва. Поведението
на този материал е твърде различно от това на реалните почви. Изследваните
проби от шлам имат различни характеристики от тези на реалните почви, и някои
от тях (такива като напрежение на преконсолидация), трябва да се разглеждат
като имагинерни величини, които не оказват влияние върху консолидационния процес.
С цел използване на по-точни входни данни за моделирането на
консолидацията, бе направено допълнително изчисление. Използвайки резултатите от
протоколите, са изчислени геотехническите характеристики за различни стъпала на
натоварване, отговарящи на различни височини на насипа. Преобладаващата част от
тези характеристики са изчислени точно и само няколко от тях са приети на базата на
експертна оценка.
Резултатите от последните изчисления са представени в Таблица 7.4.1b.
Следва да се обърне внимание на параметрите на пълзене. Като се
трансформира началното време на пълзене, може да се види, че “вторичната
консолидация” оказва влияние само при малките стъпала на натоварване. При поголеми товари, пълзенето започва след повече от една година.
На базата на анализа на резултатите от изследванията бе направено следното
предложение за технологична последователност при капсулация на "Синята лагуна",
както следва:
 монтиране на вертикални дренажи като се използва понтон;
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 отводняване на езерото, чрез източване на водата по дълбочина (чрез
вертикалните дренажи) и тази на повърхността;
 при това състояние ще се получи съществено подобрение на якостните и
деформационните характеристики на шлама;
 монтиране на хоризонталната дренажна система (това може да стане и по време
на монтиране на вертикалните дренажи);
 проверка на якостните и деформационните характеристики на място чрез
използване на косвени изпитвания, например статична пенетрация;
 първият етап на натоварване да бъде не повече от 1,0m.
При спазване на предложената технология, резултатите от лабораторните
експерименти дават да се направят следните прогнози:
 за натоварване 0,0-20kPa, съответстващо на пласт насипен материал с дебелина
1,0m, относителната деформация е 7-8%, която ще бъде достигната за 15-30
дни, ако товарът се приложи мигновено;
 за следващите натоварвания деформацията ще достигне: 12 - 18% за товар 20-40
kPa, (пласт с дебелина 4,0m); 20-30% - за товар 80-120kPa (пласт с дебелина
6,0m); 30-35% - за товар 80-120kPa (пласт с дебелина 8,5m);
 последните деформации ще бъдат достигната за повече от една година, дори и
радиалните дренажи да не действат.
7.4.2.Геотехнически изследвания за определяне
физико-механичните характеристики на отложения хвост
на Хвостохранилище "Люляковица"
Хвостохранилище "Люляковица" е съоръжение към обогатителната фабрика
"Асарел" Медет. Отлагането на хвоста е започнало през 1988г. Прогнозите са то да се
експлоатира още 20-25 години, като височината му се увеличи с още 60 - 70m
На колектив, под ръководството на автора бе възложено да извърши
геотехнически изследвания за определяне на действителните физико-механични
характеристики на отложения хвост на хвостохранилище "Люляковица".
По принцип методиката на лабораторните изследвания не се различава
съществено от тази при изследванията за Синята лагуна. Разликата е, че изследваните
проби хвост са в ненарушено състояние, което позволява по-реално моделиране на
механичните свойства.
За провеждане на лабораторните опити са доставени 42 проби взети от сондажи
на различни дълбочини на съответните профили в хвостохранилището. Местата на
сондажите, от които са взети пробите са показани на ситуацията на Фиг.51.
Максималната дълбочина на хвостохранилището е 75m. Изследваните проби
обхващат почти целия плаж и за различните сондажи дълбочините са през 10 - 15m.
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Фиг.51. Ситуация на хвостохранилище "Люляковица"
с разположение на сондажите от които са взети пробите хвост

Общ вид на доставените ненарушени проби хвост е показан на фиг. 52.
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Фиг.52 . Ненарушена проба хвост.

Всички физически характеристики: обемна плътност в естествено състояние и на
скелета, обемът и коефициентът на порите; водното съдържание; специфична
плътност; зърнометричен състав са определени съгласно изискванията на БДС.
За провеждане на компресионните опити също са използвани двата вида
апарати описани в 7.4.1. Опитите с радиален дренаж са по схемата на Фиг.53.
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Фиг.53. Схема на опита при радиален дренаж
с компресионния апарат тип ELE

Поради различия в размерите на пробите и апаратите, а така също и
необходимостта от голям брой проби и тук бе възприета нестандартната процедура за
изготвяне на пробите със зададена плътност, съответстваща на тази в естествено
състояние.
Снимка на проба, приготвена за компресионните опити с вертикален дренаж е
показана на фигура 54.
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Фиг.54. Компресионна касеткa с вертикален дренаж
с вградени образец хвост при зададена начална плътност
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Фиг.55. Компресионен опит при вертикален дренаж

Фиг.56. Компресионен опит при радиален дренаж
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При опитите с вертикален дренаж, първите стъпала на натоварване са
сравнително малки 8,0-10,0 kPa. Следващите, които са по-големи от 10,0 kPa, са
приети при спазване изискването  2. Максималното натоварване е до 100 kPa.
При компресионните опити с радиален дренаж, първото стъпало на натоварване
е 25,0 kPa. Следващите стъпала са 50, 100, 200 300 kPa.
По време на опитите вертикалните деформации са измервани на следните
интервали: 30s, 1,0min, 2,0min, …10,0min, 20,0mim, ….60,0min, 2,0h, 3,0h,…….24,0h.
След първия ден вертикалните деформации (сляганията) са измервани два пъти
дневно до условно затихване 0,01mm/24h.
Снимки на компресионните опити са показани на Фиг.55 и фиг.56.
Освен посочените консолидационни изпитвания, са проведени три допълнителни
компресионни опити съгласно БДС с натоварване до 12 kPa, отговарящо на
максималното напрежение от собствено тегло на хвоста.
Приготвянето на пробите за триосово срязване е извършено съгласно
стандартната процедура за приготвяне на проби от несвързани почви за триосови
изпитвания (ASTM D 2850-95). При зададена начална обемна плътност на скелета
образците с D=70mm и H>140mm се изготвят по следния начин:
 Хвостът, предназначен за изпитване бе изсушаван при t 0=1050, след което се
измерва необходимата суха маса.
 Изсушеният хвост се насипва във формата със кръгло напречно сечение
(фиг.57) на 8-10 пласта. Всеки пласт леко се уплътнява за да се достигне
желаната плътност. След вакуумиране до 10 kPa пробата се водонасища,
използвайки дестилирана вода, докато коефициентът на Bishop достигне
стойност по-голяма от 0,8. Така приготвената проба се монтира в апарата за
триосово срязване (фиг.58).
Триаксиалните изпитвания са проведени при консолидирано - недренирано
състояние с измерване на порния натиск (CU+u). Всеки параметър на якостта на
срязване е определен използвайки три окръжности на Mohr. След консолидиране на
всеки образец се прилага вертикално натоварване със скорост 1000m/min до
разрушение. Едновременно с това са измервани вертикалните и обемните деформации
и порният натиск.
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Фиг.57. Изготвяне на образец за триосови изпитвания

Фиг.58. Апарат за триосово срязване.
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Фиг.59. Образец хвост след разрушение.

На базата на резултатите от компресионните опити са изчертани
компресионните криви e=f(v) за всеки опит при вертикална и радиална филтрация.
Съгласно ASTM D 280-95 и NF P 94-070 са изчислени следните компресионни
характеристики: начален коефициент на порите eI; напрежение на преконсолидация
'p ; коефициент на компресия Cc ; компресионен модул Eoed .
Типични компресионни криви са показани на фиг. 60 и фиг.61.
Хвостохранилище "Люляковица" С-IV-1/30m
0,600

0,550

void ratio

0,500

0,450

0,400

0,350

0,300
0

1
effective
stress sv', kPa 10

100

Фиг.60. Компресионна крива при вертикален дренаж.
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Хвостохранилище "Люляковица"
С-V4/60,0m
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Фиг.61. Компресионна крива при радиален дренаж.

От кривите време-слягане, които са изчертани в логаритмичен мащаб на
времето са изчислени коефициентите на вертикална Cv, на радиална консолидация Chi
съгласно метода на Casagrande.
Типични криви време-слягане са показани на фиг.62 и фиг.63.
tim e , lo g t, m in
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Фиг.62. Крива време-слягане при вертикален дренаж
Сондаж С V-3/30m;  = 8-20 kPa.
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Фиг.63. Крива време-слягане при радиален дренаж
Сондаж СIII-4/10m;  = 50-100 kPa.

Коефициентът на пълзене Ce (коефициент на вторична консолидация) и
коефициентите на филтрация са изчислени съгласно методиката описана в 6.5.
Обобщени геотехническите характеристики на консолидация и компресия са
дадени в Таблица 7.4.2a.
Резултатите от опитите на срязване показват ъгъл на вътрешно триене 20-280
и кохезия с =10-20 kPa (при плоскостно срязване) и '19-250 с'=13-40kPa (при
консолидирано недренирани изпитване)
Нелинейни геотехнически характеристики. За оценка на деформираното
поведение и устойчивостта на хвостохранилището в зависимост от напрегнатото
състояние са определени деформационни характеристики на изследвания хвост
съгласно хиперболичния модел на Duncan & Chang [], описан в 6.6.2.
Използвани са зависимостите
деформация" показани на Фиг.64.

"девиатор

на

напреженията

-

осова

Чрез линейна трансформация на хиперболичните диаграми 1/(1- 3) = f(1) са
изчислени началния тангентен модул Et и модула на ъгловите деформации G.
От графиките за изменение на началния тангентен модул Et и модула на
ъгловите деформации G във функция на по-малкото главно напрежение 3 (Фиг.65) са
направени прогнозни изчисления за изменението на тези характеристики по
дълбочина на хвостохранилището.
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Таблица. 7.4.2a
Геотехнически характеристики
определени по резултатите от консолидационните опити
(представителни резултати)
No

Характеристики

1
2

Обемно тегло

3
4

5
6
7

Начален порен
коефициент
Напрежение на
преконсолидация
Коефициент на
компресия
При вертикална
филтрация
Коефициент на порите
Компресионен модул

Коефициент на
консолидация
Коефициент на
8
пълзене
Коефициент на
9
филтрация
При радиална
филтрация
10 Коефициент на порите
11 Компресионен модул

12
13

Коефициент на
консолидация
Коефициент на
филтрация

Сим Димен
вол
сии

Сондаж C IV-1/30,0 m

Сондаж C VI-3/20,0 m



kN/m3

19,8

18,0

e

-

0,560

0,958

 'p

kPa

16,0

18,0

Cc

-

0,0859

0,0933

e
Eoed
Cv

-

Ce

kPa
-6

10
m2/s
-

0,448

0,386

0,327

0,847

0,778

0,748

0,731

539

1196

1618

636

793

1667

2857

0,819

0,57

0,311

6,432

8,06

6,165

3,661

0,00039

0,00025

0,0013 0,00285 0,00049 0,00267 0,00272

Kv

10-8
m/s

1,52

4,76

0,19

1,02

1,01

0,37

0,127

e
Eoed
Ch

kPa

0,489

0,472

0,448

0,857

0,834

0,803

0,778

439

4143

6447

400

3065

8133

8929

-6

0,364

3,634

4,038

0,178

2,259

127,34

4,048

2,79

3,276

3,56

0,445

0,084

0,452

0,319

Kh

10
m2/s
10-8
m/s
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Таблица. 7.4.2a
(Продължение)
No

Характеристики

1
2

Обемно тегло

Начален порен
коефициент
Напрежение
на
3
преконсолидация
Коефициент на
4
компресия
При вертикална
филтрация
5 Коефициент на порите

6
7
8
9

10
11
12
13

Компресионен модул
Коефициент на
консолидация
Коефициент на
пълзене
Коефициент на
филтрация
При радиална
филтрация
Коефициент на порите
Компресионен модул
Коефициент на
консолидация
Коефициент на
филтрация

Сим Димен
вол
сии

Сондаж C V-4/60,0 m

Сондаж C III-4/10,0 m



kN/m3

20,6

16,5

e

-

0,625

1,106

 ’p

kPa

14,0

14,0

Cc

-

0,076

0,0521

e
Eoed
Cv

-

Ce

kPa

0,559

0,511

0,458

0,446

1,058

1,012

0,996

628

636

1344

3247

1850

2430

2940

0,9223

1,224

17,32

5,747

1,384

-6

0,2489 0,466
10
2
m /s
0,00009 0,00012
-

0,00096 0,00006 0,00007

0,00004 0,00004

Kv

10-8
m/s

0,396

0,732

0,686

0,377

9,36

2,365

0,469

e
Eoed
Ch

kPa

0,596

0,586

0,531

0,510

1,054

0,899

0,872

2016

2119

5236

15748

984

1412

2652

-6

6,028

3,303

8,652

6,057

1.009

7,268

1,817

15,02

15,52

15,63

0,887

1,03

5,14

0,685

Kh

10
m2/s
10-8
m/s
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250
3=300 kPa

kPa

150

1- 3 в

200

100

3=200 kPa

3=100 kPa

50

15,00

14,00

13,00

12,00

11,00

10,00

9,00

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

0

ДЕФОРМ АЦИЯ В %

0,00160

0,00140

3=100

0,00120

 1/( 1- 3)

0,00100

3=200

0,00080

0,00060

3

0,00040

0,00020

0,00000
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

ДЕФОРМАЦИЯ В %

10,00

12,00

14,00

16,00

Фиг. 64. Зависимости "девиатор на напреженията - осова деформация" и линейна
трансформация на диаграмата 1/(1- 3) = f(1)
За Сондаж C-V/60m
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а.

Log (Ei/pa)

1000,0

100,0

10,0
1,0

Log ( 3/p a)

10,0

b.

Log (G i/pa)

1000,0

100,0

10,0
1,0

Log ( 3/pa)

10,0

Фиг.65. Зависимост на началния тангентен модул и модула на ъгловите
деформации във функция на главното нормално напрежение 3,
за Сондаж C-V/60m
а.Линейна трансформация за началния модул Еi.
b.Линейна трансформация за началния модул Gi.

Резултатите от изчисленията са представени в Таблица 7.4.2b.
На фиг.66 и фиг.67 са представени резултатите за изменение на началния
тангентен модул на ъглова деформация за Сондаж III - 3 дълбочина 30m.
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Таблица. 7.4.2b
Начален тангентен модул (Et), коефициент на Poisson () и
модул на ъгловите деформации (G)
определени по резултатите от триаксиалните опити
No
по
ред
1
2
3
4
6
7
8
9
No
по
ред
1
2
3
4
6
7
8
9

Характеристики
Обемно тегло
Начален порен
коефициент
Всестранен натиск
Начална обемна
плътност на скелета
Начално водно
съдържание
Коефициент на
Poisson
Начален тангентен
модул
Модул на ъгловите
деформации
Характеристики
Обемно тегло
Начален порен
коефициент
Всестранен натиск
Начална обемна
плътност на скелета
Начално водно
съдържание
Коефициент на
Poisson
Начален тангентен
модул
Модул на ъгловите
деформации

Сим Димен Сондаж C V-2/10,0 m Сондаж C IV-1/20,0 m
вол сии
3
16,9
18,1
 kN/m
e
0,972
0,563

3
d

kPa
g/cm3

100
1,36

200
1,30

300
1,31

100
1,36

200
1,37

300
1,36

w

%

37,6

40,9

40,4

36,3

35,9

36,4



-

0,45

0,44

0,45

0,44

0,44

0,43

Et

kPa

13334

12112

25641

6284

10000

8333

G

kPa

12120

11447

23310

5615

8929

7309

Сим Димен Сондаж C V-4/48,0 m Сондаж C V-5/60,0 m
вол сии
3
19,6
20,2
 kN/m
e
0,782
0,727

3
d

kPa
g/cm3

100
1,21

200
1,21

300
1,26

100
1,26

200
1,27

300
1,35

w

%

47,6

46,9

43,4

43,4

42,8

38,1



-

0,464

0,447

0,431

0,45

0,45

0,4

Et

kPa

20408

14493

11904

27778

23256 27778

G

kPa

19037

13104

10461

25253

21142 24802
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Начален тангентен модул Е i , [kPa]
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Фиг.66. Изменение на началния тангентен модул
във функция от дълбочината

Mодул на ъгловите деформации G i , [kPa]
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Фиг.67. Изменение на модула на модула на ъгловите деформации
във функция от дълбочината
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На основата на резултатите от стандартните компресионни са направени
прогнозни изчисления за изменението на компресионния модул, обемното тегло на
скелета и обемното тегло в естествено състояние по дълбочина на
хвостохранилището. Изчисленията са извършени съгласно 6.6.1
Резултатите са представени на фигури 68, 69, 70, 71, 72 и 73.

Компресионен модул E oed , kPa
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Фиг. 68. Изменение на компресионния модул във
функция от дълбочината за Сондаж V-4
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Фиг. 69. Изменение на обемното тегло на скелета и
обемното тегло в естествено състояние във
функция от дълбочината за Сондаж V-4
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Фиг. 70. Изменение на компресионния модул във
функция от дълбочината за Сондаж V-5
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Фиг. 71. Изменение на обемното тегло на скелета и
обемното тегло в естествено състояние във
функция от дълбочината за Сондаж V-5
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Фиг. 72. Изменение на компресионния модул във
функция от дълбочината за Сондаж IV-5
Обемни тегла d и n, kN/m3
15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5
0
5
10
15

Дълбочина, m

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

Фиг. 73. Изменение на обемното тегло на скелета и
обемното тегло в естествено състояние във
функция от дълбочината за Сондаж IV-5
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Получените геотехнически характеристики на отложения хвост ще бъдат
използвани за оценка на напрегнатото и деформирано състояние на
хвостохранилището в процеса на по-нататъшната му експлоатация. Резултатите от
изчисленията ще бъдат сравнявани с измервания , които ще бъдат получени от
монтираната контролно-измерителна апаратура.
Като първоначална оценка, може да се посочи съществената разлика на
геотехническите параметри с тези на шлама. Преди всичко хвоста има висока
плътност в естественото състояние. Причина за това състояние е продължителния
период на уплътняване при действието на напреженията от собствено тегло.
Зърнометричният състав на отложения хвост се характеризира с преобладаваща
прахова фракция за преобладаващата част от пробите (36 - 80%). Глинестата фракция
е 6 - 17%, а пясъка 14 - 48%.
Сравнително по слабо са изразени реологичните свойства. Деформациите
следствие пълзене на почвения скелет са не повече от 1,5 - 2,0% от общата
деформация за изследвания период.
Получава се разлика в коефициента на филтрация във вертикална и
хоризонтална посока. Във хоризонтална посока водопропускливостта на хвоста е поголяма.
7.4.3. Нелинейни деформационни характеристики на
отложения хвост от Хвостохранилище "Бенковски"
и сгуропепелина от сгуроотвал на ТЕЦ "Марица изток 2".
Във връзка с изследване на динамичната устойчивост на хвостохранилище
"Бенковски" и сгуроотвал на площадката на ТЕЦ "Марица изток 2", през 1992г. и
1993г. ЕНЕРГОПРОЕКТ - ЕАД, възложи определянето на нелинейните и динамични
характеристики на отложения хвост и насипаната сгуропепелина. Резултатите от тези
изследвания са публикувани в Germanov, Kostov, 1994].
Тук са представени само резултати от определянето на характеристиките за
статичен анализ.
Хвостохранилище "Бенковски". Хвостохранилището е с проектна височина
140m. От доставените ненарушени проби хвост (взети от дълбочина от 0,5-8,0m) са
определени следните физични характеристики:
обемно тегло  =14,6 kN/m3;
обем на порите n = 0,49;
водно съдържание wn = 10%;
максимално водно съдържание wr = 35,3%;
зърнометричен състав - прах 40%; пясък 60%; D50 = 15mm;
коефициент на филтрация kf = 8,94.10-5 m/s.
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Изследвани са две състояния - при естествена влажност и във водонаситено
състояние. По-долу (Фиг.74и Фиг.75) са представени само линейната трансформация
(logEi/pa - log3/pa) и зависимостта на началния тангентен модул във функция на
вертикалното напрежение Ei=f(z).
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log( 3/pa)

Фиг.74. Зависимост на началния тангентен модул във функция на главното
нормално напрежение 3 -хвостохранилище "Бенковски" при w = 10%
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Фиг.75. Зависимост на началния тангентен модул Ei във функция на
вертикалното напрежение z за хвостохранилище "Бенковски"

Сгуроотвал на площадката на ТЕЦ "Марица изток 2". Тези изследвания са
част от общото геотехническо проучване на площадката с оглед изграждането на
сгуроотвала до кота 182.00. Лабораторните изследвания са извършени с изкуствено
изготвени образци моделиращи напрегнатото състояние, на дълбочина 30,00m.
На базата на лабораторни и изпитвания, извършени от ЕНЕРГОПРОЕКТ, за
сгуропепелината са получени следните средни характеристики:
специфична плътност s =2,35 g/cm3;
обемна плътност
n = 0,995 g/cm3;
водно съдържание
wn = 60,5 %;
максимално водно съдържание wr = 119,8%;
коефициент на порите e = 2,817;
относителна плътност Dr < 0,33.
Деформационните и динамичните характеристики
моделиране плътността във водонаситено състояние.

са

определени

при
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Резултатите са представени на Фиг. 75 и Фиг.76.

Сгуроотвал на ТЕЦ"Марица Изток 2"
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Фиг.76. Зависимост на началния тангентен модул във функция на главното нормално
напрежение 3 за сгуроотвал на ТЕЦ "Марица изток 2"
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Фиг.74. Зависимост на началния тангентен модул Ei във функция на
вертикалното напрежение z за сгуроотвал на ТЕЦ "Марица изток 2"

Представените в глава 7 експериментални изследвания за определяне на
консолидационните свойства и деформационните геотехнически характеристики
показват, че е усвоена една съвременна методика за изследване на напрегнатото и
деформирано състояние на многофазните почвени масиви при отчитане в максимална
степен реологичните и нелинейни свойства на почвите. Тези резултати са използвани
при проектирането на реални строителни обекти у нас и в чужбина.

151

8. Поведение на водонаситени почвени масиви при
динамични въздействия.
8.1.Въведение в проблема.
В предишните глави са разгледани проблемите, свързани със свойствата и
методите за оценка на напрегнатото и деформираното състояние на дисперсните
строителни почви при статични въздействия. Това състояние отговаря на случаите на
мигновено прилагане на товарите от строителните конструкции или натоварвания
които се изменят във времето с много малка скорост (например строителен период). В
строителната практика обаче, често се налага да се изследва поведението на
конструкциите и тяхното взаимодействие със земната основа и околната среда при
динамични въздействия предизвикани от различни причини - неуравновесени
машини, взривове, земетресения, движение на транспортни средства и други.
Очевидно, поведението на дисперсните почви при тези въздействия е различно от това
при статични натоварвания. Това от своя срана налага формулирането на различни от
разгледаните до сега почвени характеристики и използуването на методите на
динамиката на дисперсните среди за оценка напрегнатото и деформирано състояние
на почвените масиви.
Динамиката на дисперсните почви е специализирано направление в
приложната геомеханика, което изисква по-различен апарат при изследване на
проблема. Като част от земната механика, динамиката на почвите разглежда
инженерните свойства и поведението на почвите при динамично напрегнато
състояние.
Тук са разгледани само някои специфични проблеми свързани с поведението
на водонаситени дисперсни среди при динамични натоварвания.
Много и разнообразни са източниците на динамичните натоварвания върху
земната основа и конструкциите взаимодействуващи с почвената среда. Като основни
могат да бъдат посочени въздействията от: земетресения, взривове, машини с
въртящи се и неуравновесени механизми, чукове, строителни операции (например
набиване на пилоти), разработване на кариери, транспортни средства (включително
приземяване на самолети), силни ветрове, вълнови въздействия и други. Същността
на всеки от тези товари е твърде различна, което предполага и различна реакция на
почвената среда. Характеристиката на динамичните въздействия тук не се разглежда.
За много райони в света, в т.ч. и за България [5] динамичните натоварвания от
земетресения са най-важните.
Сеизмичните въздействия са основни, и съответно най-важните динамични
натоварвания върху земните масиви. Както и другите динамични натоварвания те
оказват неблагоприятно въздействие върху геотехническите и другите
взаимодействуващи със земната основа конструкции. Статистическите данни
[24,40,45,66,76] сочат, че всяка година земетресения нанасят огромни материални и
човешки щети на човечеството: ежегодно загиват около десет хиляди души;
годишните материални загуби се изчисляват на повече от десет милиарда долари.
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Земетресенията са причинили пълно разрушаване на големи процъфтяващи градове и
стотици други селища от дълбока древност. В днешно време също сме свидетели на
катастрофални земетресения. Освен това, земетресенията създават паника и срах в
населението. Известно е, че в течение на цялата история, човекът се е научил да се
страхува от земетресенията. Ето защо, земетресенията могат да се определят като един
от основните източници на динамичните натоварвания. Проблемите с причините за
възникване земетресенията, както и основните им характеристики (скорости на
сеизмични вълни, магнитуд, енергия, дълбочина, интензивност на земетресенията и
други), се разглеждат в сеизмологията [79].
8.2.Деформационни и якостни динамични характеристики на почвите.
В зависимост от вида на строителните конструкции и взаимодействащите с тях
почвени масиви, се прилагат различни методи за оценка на тяхното поведение при
динамични въздействия. Изборът на съответен модел зависи и от вида на почвения
масив (вид почви, напластяване, почвени води, история на отлагане), а така също и от
вида на динамичното въздействие, тъй-като една и съща почва реагира по различен
начин на различни динамични натоварвания. Голямото разнообразие от фактори,
влияещи върху поведението на почвите затруднява дефинирането на еднозначно
определени динамични почвени характеристики. Съобразно
големината
на
натоварванията динамичните свойства на почвите могат да се разгледат в две основни
групи - при малки амплитуди на динамичната реакция (например фундаменти под
машини) и при големи амплитуди на почвените деформации, при които могат да се
получат разрушени зони в масива (земетресения, взривове). В първия случай
почвеният масив може да се разглежда като непрекъсната еластична среда и за оценка
на нейното напрегнато състояние да се използуват характеристиките съгласно
теорията на еласто-пластичните системи. При сеизмични въздействия с голяма
интензивност, за оценка на поведението на почвените масиви и тяхното
взаимодействие със строителните конструкции се използуват характеристики
свързани с граничното напрегнато състояние.
Динамичните почвени характеристики зависят и от вида на теоретичния модел,
който се използва за оценка на реакцията на почвената среда при динамичните
натоварвания. В геотехническата практика се използуват следните характеристики на
динамичните свойства на почвите:
 характеристики на еластичните и демпферните свойства на почвите при
динамични натоварвания с малка интензивност (не превишаваща границата на
еластичността) - еластични модули, коефициент на Poisson, коефициент на
затихване на трептенията, а така също еквивалентните им скорост на
разпространение на вълните и коефициент на поглъщане на еластичните вълни;
 характеристики на коравината на земната основа използвани при изчисляване на
фундаменти под машини с циклични натоварвания - коефициенти на леглото при
равномерен и неравномерен (Cz, C), равномерна и неравномерна срязваща
деформация (Cx, C), както и съответните коефициенти на затихване на
колебанията;
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динамични модули на ъгловите деформации (модули на срязване) и коефициенти
на демпфиране при големи амплитуди на деформациите, надвишаващи границата
на еластичността;
 динамични характеристики на якостта на срязване на водонаситени почви, при
които следствие нарастване на порния натиск (виж глава трета, четвърта, пета), се
достига до втечняване.


Естествено, пълно изясняване на динамичните характеристики на почвите може
да се получи при детайлно изучаване на теоретичните модели и съответните методи
на експериментални изследвания. В рамките на тази глава въпросите са разгледани в
по-обобщен вид. По-долу се дава кратко определение на някои от основните
динамични характеристики на почвите, използвани за анализ на сеизмичната реакция
на почвените масиви и тяхното взаимодействие със строителните конструкции..
Модул на срязване и коефициент на демпфиране. Сеизмичното въздействие
върху почвените масиви всъщност е циклично натоварване с различни амплитуди.
Известно е, че напрегнатото състояние на почвата зависи от големината на
амплитудата на срязващите (ъгловите) деформации. Съобразно напрегнатото
състояние, може да се избере и съответен теоретичен модел, който от своя страна
изисква съответни динамични характеристики.
При безкрайно малки деформации - по-малки от 10-3 % (предизвикани от
вибрации и разпространение на вълни с малка амплитуда), почвата има поведение на
еластична среда и за преобладаващата част от почвите тези деформации са чисто
еластични и напълно възвратими. В този случай за оценка на сеизмичната реакция,
съобразно теорията за разпространение на вълните в еластична среда, е достатъчно да
се определи еластичният модул на срязване. На основата теорията на еластичността
се базират и методите за определяне на сеизмичните сили съгласно българските норми
(2-02-04) [98].
Може да се приеме [61,62,73,76,78], че при деформации от порядъка на 10-2 %
до 1 %, почвата има еласто-пластично поведение предизвикващо остатъчни
деформации. При настъпване на еласто-пластичното поведение на почвата модулът на
срязване започва да намалява. Едновременно с това, следствие
цикличното
натоварване започва разсейване на енергията, т.е. почвата проявява демпферни
(абсорбиращи) свойства от хистерезисен вид. Следователно, в този случай, освен
модулът на срязване е необходимо да се определи коефициентът на демпфиране във
функция на срязващите деформации. За оценка на сеизмичната реакция следва да се
използва модел отчитащ вискозно-еластичните свойства на почвата.
Когато сеизмичните въздействия предизвикват срязващи деформации повече от
няколко процента, може да се достигне до бързо нарастване на тангенциалните
напрежения, които след преодоляване на якостта на срязване да доведат до
разрушение. Динамичните свойства на почвите в този случай ще зависят не само от
изменението на модула на срязване и коефициента на демпфиране но и
преимуществено от продължителността на цикличните натоварвания. За дефиниране
на сеизмичната реакция при големи срязващи деформации е необходимо да се
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определи зависимостта на броя на цикличните натоварвания във функция на
цикличното напрежение.
Необходимостта от определяне на еласто-пластичните динамични
характеристики на почвите се налага от обстоятелството, че при такива сеизмични
въздействия остатъчните деформации могат да предизвикат големи неравномерни
слягания и съответно разрушение на някои елементи от конструкцията. От друга
страна, при строителството на отговорни строителни конструкции (например атомни
централи, морски платформи) се изисква оценка на тяхната сигурност при
натоварвания с висока сеизмична интензивност. Това налага задължително изследване
на сеизмичната реакция при големи (от порядъка на няколко процента и повече)
амплитуди на срязващите деформации достигащи до границата на разрушение.
За определяне на динамичните характеристики на почвите, необходими за
оценка на сеизмичната реакция на масива при сеизмично въздействие се прилагат
както лабораторни, така и полеви методи. По-долу се разглеждат някои от тях.
Методи за лабораторно определяне на модула на срязване и коефициента на
демпфиране. За описване на нееластичното съпротивление на почвите, а така също и
на демпферните им свойства, в динамиката на почвите най-широко приложение
намира реологичният модел на Voight [85]. При циклични натоварвания, следствие
вискозното съпротивление на средата, експерименталната зависимост =f(), ( тангенциалните напрежения, - ъгловите деформации) се получава във вид на
“хистерезисна примка”, Фиг.78. Тогава модулът на ъгловите деформации (на
срязване) G и коефициентът на демпфиране D се дефинират с изразите:

W
G= a ;
D=
,
(89)
4 .W
a
където:
 - тангенциалните напрежения при дадена амплитуда на ъгловите
деформации 
W - разсейването на енергията, т.е. площта на хистерезисната примка;
W - еквивалентната енергия на деформацията, която се определя с израза
W=

 a . a
2

.
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Фиг.78.Дефиниране на модулът на срязване и коефициентът на демпфиране

В лабораторната практика се използуват няколко методи за определяне на
модула на срязване и коефициента на демпфиране: Изпитване с резонансна колона
(resonant column test) [76]; Триосово циклично срязване [83]; Циклично плоскостно
срязване (cyclic simple shear) [76]; Циклично торсионно срязване [85]. Посочените
експериментални изследвания изискват много прецизна апаратура за измерване и
регистриране на резултатите, а за много изпитванията са съставени компютърни
програми, с които директно се изчисляват динамичните характеристики. Тези методи
тук не се разглеждат детайлно.
В най-общ принцип, при всеки от посочените опити е необходимо да се получат
достатъчен брой хистерезисни примки, (фиг.78) за широк диапазон на ъгловите
деформации. Тогава зависимостите G=f() и D=f(), могат да бъдат представени, във
вида:
G=
където:

G0


1 a
r

;

D=D0(1+

G
);
G0

(90)

G0 - начален, т.е. максимален модул на срязване за много малки деформации
(10-4 %); D0 - максимална стойност на коефициента на демпфиране по големи
деформации (>5(10) %); r - амплитудата на ъгловите деформации
съответстваща на еластичното поведение на почвата, която се определя с
израза: r = f/G0; f - якостта на срязване на почвата.
Експерименталните криви G/G0=f() и D=f() имат вида показан на Фиг.79.

156

Фиг.79.Модул на срязване и коефициентът на демпфиране
във функция на ъгловата деформация

Началният модул на срязване и максималният коефициент на демпфиране
могат да се определят или чрез опити in situ, при които в сондажи се създават
динамични въздействия и се измерват скоростите на разпространение на напречните
вълни vs, или чрез емпирични формули [62], [71], [73], [78], [98] във функция на
основни геотехнически характеристики на масива (коефициент на порите, показател
на пластичност, ефективните напрежения на определена дълбочина). Тези емпирични
формули тук не се дават. При липса на съответни експериментални изследвания, за
райони с проектен сеизмичен коефициент Kc 0.1, се препоръчват средни стойности на
сеизмичните характеристики съгласно [102].
Фиг.80. Експериментални зависимости G=f(), за хвост
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Фиг.81. Експериментални зависимости D=f(), за хвост

В лабораторията на катедра Геотехника, под ръководството и с участието на
автора през 1992г. и 1993г. са проведени експериментални изследвания на циклично
триосово срязване и са определени модула на срязване и коефициента на демпфиране
на хвоста от хвостохранилище "Люляковица" и сгуропепелината от сгуроотвал №.1
на ТЕЦ "Марица-изток" 2. И двата материала са изследвани във водонаситено
състояние.
На фигури 80,81,82 и 83 са представени експериментални криви за модула на срязване
и коефициента на демпфиране, получени чрез изпитване на образци в условията на
циклично триосово разрушение [23]. Образците, вградени по нестандартна процедура,
са изготвяни при водно съдържание w = wr.
Основните физико-механични характеристики на изследваните материали - хвост и
сгуропепелина са дадени в т.7.4.3.
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Фиг.82. Експериментални зависимости G=f(), за сгуропепелина
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Фиг.83. Експериментални зависимости D=f(), за сгуропепелина

Получените експериментални резултати са използвани за изследване на динамичната
устойчивост на хвостохранилище "Бенковски" и Сгуроотвал 1 на ТЕЦ "Марица изток
2".
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8.3. Втечняване на водонаситени несвързани почви.
8.3.1. Същност на явлението втечняване.
Разрушаването на земната основа на сгради и съоръжения, по принцип се
дължи на нарушаване на естествената почвена структура. В тези случаи в земната
кора се появяват пукнатини, недопустими премествания на повърхностните пластове
поради загуба на устойчивост (якост) в отделни участъци от почвения масив. При
несвързани водонаситени почви загубата на якост обикновено се дължи на
значително нарастване на порния натиск при сеизмичното въздействие. Нарастване
на порния натиск може да се появи и при динамични натоварвания от машини и други
източници.
Нарушаването на устойчивостта на водонаситени пясъци, следствие
чувствително нарастване на порния натиск е известно в практиката като втечняване.
То обикновено се проявява при рохкави (неуплътнени) водонаситени пясъци.
Динамичното натоварване, водещо до чувствително нарастване на порния натиск
променя якостта на срязване, и в определен момент може да доведе до нейното пълно
изчерпване. Почви, при които е преодоляна якостта на срязване, следствие нарастване
на порния натиск при динамично натоварване имат поведение на вискозен флуид.
Следствие на това, на повърхността на земната основа могат да се появят т.н.
“пясъчни вулкани”. Такива пясъчни и тинести вулкани са се появили у нас при
земетресението във Вранча на 4.Март.1977г. [63,66]. По долното течение на р.Янтра и
в някои участъци от Дунавската тераса в една ивица с дължина повече от 12km и
ширина около 1-1.5km са документирани множество единични “изригвания”, с
диаметър 350cm и височина 220cm, а така също смесени изригвания при които са
образувани конуси и пукнатини с различна форма и дължина [63].
В зависимост от напластяването, втечняването на дребнозърнести водонаситени
пясъци, в едни случаи може да доведе до пропадане на сгради и съоръжения, а в други
- до тяхното наклоняване. При насипи, изкопи и естествени склонове е възможно
разрушение на откосите.
Върху процеса на втечняване на водонаситените несвързани почви влияят
редица фактори като:
 Зърнометричен
състав. Зърнометричният състав влияе съществено върху
поведението на пясъчни масиви при вибрации. При еднакви други условия,
равнозърнестите дребни пясъци са склонни повече към втечняване, отколкото
разнозърнестите и едрозърнестите. Основната причина за по-малката възможност
за втечняване на едрозърнестите пясъци е че те имат по-голяма
водопропускливост, което от своя страна позволява по-бързото разсейване на
порния натиск по време на вибрациите. Следователно, с намаляване едрината на
пясъчните зърна, се увеличава вероятността за втечняване.
 Началната относителна плътност и степента на водонасищане. Относителната
плътност на пясъците в естествено състояние е един от най-важните фактори
влияещи върху втечняването. При по-висока начална плътност възможностите за
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деформации и появата на порен натиск намаляват. Това означава, че при други
идентични условия, рохкавите пясъци (Dr<0.33) са по-склонни към втечняване. От
друга страна при непълно водонасищане (Sr<1.0), намиращата се в порното
пространство вода съдържа въздух в разтворено състояние. Това означава, че е
налице намаляване на порния натиск, а от там по-малка възможност за втечняване.
Като се има предвид, че в естествени условия почвената вода винаги съдържа
известно количество въздух или газ в разтворен състояние, то резултатите
получени в идеализирани лабораторни условия, са на страната на сигурността.
Видът на динамичните товари. Втечняването зависи непосредствено от
характеристиките на динамичното въздействие. Например, при ударен товар може
да “протече” целият пясъчен масив, докато при равномерни вибрации втечняването
може да започне от горе и да продължи надолу по дълбочина на пласта. Това се
обяснява с факта, че развитието на порния натиск при равномерно вибрации
започва след известен брой цикли. Изследванията на H.B.Seed (1971, 1979) [86,88]
показват, че многопосочните колебания (каквито са при земетресенията)
предизвикват по-големи стойности на порния натиск, отколкото при
еднопосочните. Следователно възможностите за втечняване при земетресенията са
много по-големи.
Дренажните условия на пясъчния депозит. Пясъчните отложения обикновено са
образувани по-рано отколкото фино-дисперсните глинести почви. Обаче, ако
пясъчният депозит има големи размери, това означава и увеличаване на
филтрационния път, а при интензивни натоварвания по време на земетресения
може да се окаже в недренирано състояние. Това предполага увеличаване на
порния натиск и повишаване възможността за втечняване. По тази причина един от
методите за стабилизиране на пясъчни отложения, склонни към втечняване, е
направата на чакълести дренажни пилоти. Те имат ефективно влияние, при условие
че използваните за дренажа чакълестите материали имат 200 пъти по-голяма
водопропускливост от тази на пясъците .
Видът на естественото напрегнато състояние на пясъчния депозит. В
естествени условия, (има се предвид и състоянието след изграждане на
конструкциите) във водонаситените почвени масиви се формират ефективни
напрежения. За да може да се формира нестабилизирано напрегнато състояние, т.е.
ефективните напрежения да променят действието си от почвения скелет върху
водата в почвените пори е необходима по-голяма интензивност на динамичното
въздействие. Следователно, при по--големи начални ефективни напрежения (или
при липса на начален порен натиск) възможността за втечняване се намалява.
Влияние оказва също и анизотропията на началното напрегнато състояние.
Например, при почви с по-голям коефициент на земен натиск в покой К0 се
намаляват възможностите за втечняване. Този проблем е от значение при
моделиране на естественото напрегнато състояние при изпитване в лабораторията.
Условията на образуване на пясъчния депозит. За разлика от свързаните почви,
обикновено пясъчните депозити не притежават структурност. Този факт следва да
бъде отчетен при подготовката на пясъчните проби, с цел моделиране на
естественото напрегнато състояние. Изследванията на Seed (1979) [88] показват, че
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при еднакви други условия, начинът на приготвяне на почвените проби може да
доведе до разлика в резултатите до 200%. Това показва, че при лабораторните
изпитвания следва в максимална степен да се моделира естественото напрегнато
състояние.
 Продължителност на натоварването преди втечняване. Възрастта на пясъчните
отложения има съществено влияние върху тяхното съпротивление срещу
втечняване. Разликата в големината на якостта на срязване при изпитване на
ненарушени (естествено състояние) и изкуствено приготвени (пресни) почвени
проби може да достигне до 75%. По-голямата якост на срязване в естествени
условия се обяснява с наличието на известна циментация в контактните точки
между почвените частици в процеса на образуването на почвата. Този ефект се
проявява в различна степен в зависимост от ориентацията на пясъчните зърна в
масива и почвената проба.
 Наличието на предварителни деформации в масива. Пясъчните отложения могат
да бъдат подложени на предварителни деформации следствие минали
земетресения. Този фактор следва да бъде отчетен при определяне свойствата на
пясъците в естествени условия, като се сравнят характеристиките преди и след
земетресението. Обикновено възможността за втечняване се увеличава за пясъци
след земетресения, поради тяхното разуплътняване.
Отчитането на посочените по-горе фактори влияещи върху втечняването на
водонаситените почви при лабораторните изпитвания е изключително трудно. За тази
цел е необходимо сравняване на лабораторните резултати с тези от изпитване in situ.
8.3.2.Оценка на потенциалната възможност за втечняване на
водонаситени пясъчни депозити.
Под пясъчни депозити в случая разбираме както естествени отложения, така и
насипи от несвързани почви за транспортни, хидротехнически и други съоръжения.
Както бе отбелязано по-горе, във водонаситените несвързани почви, при динамични
натоварвания се получава нарастване на порния натиск, при което се преодолява на
якостта на срязване и настъпва разрушение.
Следователно, основният технически проблем в случая е да се дефинират онези
критерии, при които големината на порния натиск може да нарасне до тази на пълните
напрежения. Разработени са аналитични решения и компютърни програми за оценка
“потенциалът на втечняване” на водонаситени почвени масиви при сеизмични
въздействия [54, 74, 89]. Тук ще бъдат разгледани само някои опростени методи,
които се основават главно на резултати от лабораторни и in situ изследвания [64, 86,
88].
Оценка на потенциала на втечняване по резултати от динамично
триосово разрушение. Изпитват се цилиндрични образци с диаметър и височина в
зависимост от възможностите на съответната апаратура. По-големите образци
моделират по-точно напрегнатото състояние в естествени условия. Под ръководството
и с участието на автора са проведени изпитвания динамични триосови изпитвания на
образци с диаметър 100mm и височина 200mm от площадките на АЕЦ "Козлодуй" и
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АЕЦ "Белене". Изготвянето на почвените образци се извършва по специална методика
с осигуряване еднородност на образеца с плътност и степен на водонасищане,
отговарящи на естествения депозит. След консолидация в триосовата камера при
определено ефективно напрежение ’c, се прилага циклично натоварване със зададена
честота (обикновено от 0.1Hz до 2.0Hz) и определена стойност на динамичния
девиатор dp с променлив знак и симетрично по отношение на статичната компонента
на напрежението 1. Понеже системата е затворена (недренирано изпитване), при
съответен брой цикли, порният натиск нараства до изравняването му със стойността
на всестранния натиск. В този момент започва процесът на втечняване, при което
стойността на амплитудата на осовата деформация силно нараства, след което
настъпва релаксация, т.е. намаляване на динамичната компонента до нула.

Фиг.85.Запис от циклично изпитване на водонаситена почва.

В най-общ вид, записите на резултатите от циклично триосово разрушение имат
вида показан на фиг.85 [67]. На основата на направените записи, от всеки опит се
отчитат броят на циклите, при които е настъпило разрушението, т.е. втечняване при
зададени ефективен всестранен натиск 'c и динамичен девиатор dp.
На базата на статистическа обработка на резултатите се изчертават
експерименталните зависимости dp/ c' =f(N). На фиг.86 са представени резултати от
изпитване на водонаситени пясъци от площадката на АЕЦ “Козлодуй”.
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Фиг.86.Експериментални зависимости dp/'c=f(N) за прахов дребен пясък от площадката на АЕЦ
“Козлодуй”.

1.  d = 1.58 g/cm3, Dr = 52.8 % 2.  d = 1.508 g/cm3, Dr = 34.6 %

За оценка на потенциала на втечняване по резултатите от лабораторни изследвания се
използват главно два метода - на Seed & Idriss [86] и на K.Ishihara [64].
Съгласно метода на Seed & Idriss [86] коефициентът на сигурност FS (Factor of Safety)
на втечняване се представя като отношение на коефициента на циклично напрежение
при втечняване SR (Stress Ratio), отговарящ на определен брой цикли (за дадена
интензивност на земетресението), към коефициента на втечняване в естествени
условия L (Liquefaction),
FS =

SR
;
L

където:

  dp 
 Cr ;
' 
 2 c  N eq

SR = 

(91)

Cr - коефициент отчитащ разликата в естественото напрегнато състояние и
това в лабораторията
(Cr 0.550.75) и може да се отчете от графика [88] в зависимост от
относителната плътност на пясъка Dr;
Neq - еквивалентен бой цикли предизвикващи втечняването.
Neq се дефинира като брой равномерни цикли, за които срязващото напрежение
в почвения масив при дадено земетресение е достигнало 65% от максималното.
Общият брой цикли зависи от продължителността на земетресението със съответна
интензивност. Това определение е илюстрирано на фиг.87, където с av е означено
средното срязващо напрежение - av=0.65max.
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Фиг. 87. Дефиниране на Neq .

а.Колебания на срязващите напрежения в дадена точка от масива при земетресение. b. Резултати от
лабораторния опит.
Таблица 8.1. Еквивалентен брой цикли
и продължителност на земетресенията

Магнитуд
M
5.5 - 6
6.5
7
7.5
8

Neq
брой
5
8
12
20
30

Продължителност
sec
8
14
20
40
60

В таблица 8.1 са дадени стойности на еквивалентния брой цикли и продължителност
на силните колебания в зависимост от земетресението [74].
Коефициентът на циклично напрежение, отговарящ на дадено напрежение L се
определя с израза
L=

 av
, където: av=0.65  max .h.rd ;
'
0
g

(92)

max - максималното сеизмично ускорение;
- пълното обемно тегло на почвата;

h - дълбочината на изследваната точка под терена;
rd - коефициент, отчитащ изменението на максималното тангенциално
напрежение по дълбочина (фиг. 88) [54,74];
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0' - началното ефективно напрежение от геоложки товар в разглеждания пласт;
при еднородна земна основа: 0' =  .H + .(z -H); H - нивото на почвените води;
z - изследваната дълбочина;  - обемното тегло на почвата над НПВ;

Фиг.88. Изменение на коефициента rd по дълбочина в зависимост от свойствата на почвата

Методът, предложен от K.Ishihara (1977) [64], се основава на предпоставката,
че поведението на даден елемент от пясъчния депозит при зададено променливо
циклично натоварване може да се оценява по резултатите от опити с равномерно
циклично натоварване. Еквивалентният период на неравномерните циклични
напрежения се определя като период, за който се предизвиква втечняване от
равномерно натоварване с постоянна амплитуда за 20 цикли. Съответствието между
равномерните циклични натоварвания в лабораторията и неравномерните циклични
напрежения при земетресението се осъществява с коефициента Cw<1,0, който се
приема 0,55 за шоковите вълни и 0,70 - за вибрационните.
Коефициентът на сигурност на втечняване, наречен от Ishihara фактор на
втечняване (Factor of Liquefaction) се дефинира с отношението
 max, L /  v'
FL =
;
 max /  v'

където:

(93)

maxL/'v e максималният коефициент на циклично напрежение,
предизвикващо втечняване, който се определя с израза

 max L
1

SR20 ;
'
Cw
v
SR20 - коефициент на равномерно циклично напрежение на втечняване в
лабораторията при 20 цикли;
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  dp 
'
C r ;  v - ефективните напрежения от геоложки товар;
' 
 2 c  N 20

SR20 = 

max=  max rd [ H + r(z - H)]; r - обемното тегло на водонаситената почва.
g

При стойности на коефициента FL<1,00 се предполага, че в пясъчния депозит
ще настъпи втечняване.
В световната практика широко се използват и резултати от in situ изпитвания
(главно SPT опити) за оценка на потенциалът на втечняване [88]. Тези методи тук не
се разглеждат.
На базата на описаните по-горе опростени процедури може да се извърши
оценка на потенциалната възможност за втечняване на даден депозит от несвързана
водонаситена почва при динамични натоварвания. На фиг.89 са показани резултати от
изследване за определяне на дълбочината на възможна зона на втечняване при дадени
параметри на земетресение, за площадката на АЕЦ "Белене", извършено през 1993г.

Фиг. 89. Възможна зона на втечняване на профил
от площадката на АЕЦ “Белене”.

Изисквания за изследване на поведението на водонаситени свързани и
несвързани почви при сеизмични въздействия се регламентира в нормите за
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони [99,102,104].
Следва да се отбележи, че в геотехническата практика проблемът за втечняване не се
отнася само за рохки водонаситени пясъчни депозити. Този проблем се изследва и при
земно-насипните язовирни стени [68, 89], а така също и при льосови отложения [67],
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при които след намокряне е възможно “втечняване” следствие динамични
въздействия.
В т.8.4. по-долу е предложено едно инженерно решение за оценка влиянието на
сеизмичните сили върху големината на порния натиск, при земно-насипни язовирни
стени.

8.4. Влияние на сеизмичните въздействия върху големината и
разпределението на порния натиск в многофазни почви.
Представените в глава 4 и 5 теоретични решения за определяне на големината
и разпределението на порния натиск в насипни съоръжения и земната основа
разглеждат случаите на постоянно натоварване или натоварване нарастващо с
постоянна скорост, отговарящо на строителен период. Поради математични
затруднения, задачата за определяне на порния натиск в многофазни почви при
циклични натоварвания за сега не е решена.
Проблемът за определяне нарастването на порния натиск във водонаситени
несвързани почви при сеизмични въздействия е решен в практически аспект при
оценка възможността за втечняване на тези почви.
Едно теоретично решение за формирането на порен натиск в насипни стени е
дадено в [77]. В решението задачата се разглежда комплексно, като на базата запис от
сеизмограма се предлага да се въведе спектрална функция за изменение на плътността
във функция на честотата на колебанията и демпферните свойства на почвата.
Анализирани са влиянието на сеизмичното ускорение и коефициента на демпфиране
върху нарастването на порния натиск по дълбочина на пласта и критериите при които
коефициента на порен натиск достига до единица, т.е., настъпване на втечняване.
В по-практичен аспект, проблемът е разгледан в [54,74]. Разработените
компютърни програми APPOLO и GADFLEA приемат, че при циклични натоварвания
следствие земетресение, формирането на порния натиск може да се разглежда в
условията на недренирана схема (затворена система). Предлага се, големината на
порния натиск да се определя като сума от порния натиск от статичното натоварване и
неговото нарастване следствие циклично натоварване,
uw = uw,st + uw,d

(94)

където, uw,st е порния натиск в дадения момент следствие статичното
натоварване, а за нарастването на порния натиск от сеизмичното натоварване
(uw,d) се предлага израза:
 N
u w,d   0' .F 
 Nl


 ,


(95)

където: '0 е ефективното напрежение от собствено тегло на почвата;
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N е броят на равномерните цикли, действащи върху даден елемент от почвата;
Nl е броят на циклите, при същото ниво на напреженията, необходими за
достигане на началото на втечняване.
За много почви, функцията F(N) се може да се определи с израза:
N
F 
 Nl

 2
N
  arcsin
 
 Nl

1

 2
 ,


(96)

където  е емпирична константа, която може да се приеме средно 0,7.
Определянето на броя на равномерните циклите Nl, при които порният натиск
нараства до пълното напрежение, т.е., достигане на началото на втечняване, следва да
се определи експериментално, чрез опити с циклично триосово срязване. Опитът
следва да се извърши при девиатор на цикличното натоварване, който може да се
приеме 65% от якостта на срязване, т.е., 0,65f (Фиг. 87).
За сега, има достатъчно експериментални данни за броят на равномерните
цикли при които настъпва втечняване на несвързани почви. Те могат да се приемат
съгласно Таблица 8.1, в зависимост от магнитуда на дадено земетресение. Очевидно,
за свързаните почви, са необходими допълнителни експериментални изследвания за
всеки конкретен случай.
По-долу даваме едно приблизително изчисление за нарастването на порния
натиск в глиненото ядро на язовирна стена Al Husein, Сирия, (виж т.7.2.2) при
различно отношение (N/Nl) на съгласно (96). Резултатите са представени в Таблица
8.2.
Таблица 8.2. Изменение на порния натиск в края на строителството по
оста на глиненото ядро при различно отношение на (N/Nl)
z
m
50,5
40,5
33,2
24,3
16,9
10,4
6,4


z
kPa
259
451
591
762
918
1029
1105

uw,st
kPa
18
62
106
173
240
306
350


'0
kPa
241
389
485
589
664
724
756

uwd
kPa
29
48
59
72
82
89
93

N/Nl = 0,1
uw uw/ uw,st
kPa
47
3,31
110
1,77
165
1,56
245
1,41
322
1,34
398
1,30
442
1,20

N/Nl = 0,05
uw uw/ uw,st
kPa
35
1,94
89
1,43
139
1,32
214
1,23
286
1,19
356
1,16
402
1,15

N/Nl = 0,01
uw uw/ uw,st
kPa
23
1,27
70
1,25
116
1,09
185
1,07
253
1,05
320
1,04
365
1,04
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В Таблица 8.2 z се мери от основата към короната на стената.
От изчисленията, представени в Таблица 8.2, се вижда, че при отношение на
броя на действителните цикличните натоварвания към тези, при които почвата се
разрушава само 10%, порният натиск се увеличава от 20% (в основата) до три пъти в
близост до короната. При отношение N/Nl = 0,05, порният натиск нараства от 15% до
два пъти. При по ниските отношения, нарастването е по-малко. Едновременно с това,
стойностите на порния натиск при разгледаните отношения не достигат тези на
пълните напрежения, което означава, че почвеният масив не достига до състояние на
разрушение само от действието на порния натиск.
Очевидно по-високите стойности на отношението N/Nl важат за по-слаби
почви. Следва да се има предвид, че при действието на сеизмичните натоварвания
свойствата на почвата се изменят, което ще измени и напрегнатото състояние на
масива.
С изчисленията в Таблица 8.2 се показва само една тенденция за влиянието на
сеизмичните сили върху големината и разпределението на порния натиск. Резултатите
са онагледени на Фиг.90.
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a.

b.

Фиг.90. Влияние на сеизмичните натоварвания върху големината и разпределението на порния
натиск в края на строителството
за Профил 7* на язовирна стена "Al Husein" Сирия.

a. Изохрони на порния натиск при N/Nl = 0;
b. Изохрони на порния натиск при N/Nl = 0,1

171

Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Aлексиев, А., Е.Балушев, В.Венков, и др. (1989). Наръчник по земна механика и
фундиране, т.2, С., ДИ “Техника”.
Арутюнян Н.Х. (1952). Некоторые вопросы теории ползучести. Москва-Ленинград, Гос.
Изд. Технико-теоретической литературы. (323стр.)
Арутюнян Н.Х., Колмановский В.Б. (1983). Теория ползучести неоднородных тел.
Москва, "Наука" (336 стр).
Березанцев В.Г. (1970). Расче оснований сооружений. Ленинград, Изд. лит. по стр.
(207стр.)
Бручев И.И. и др.(1994). Геоложката опасност в България. С., Издателство на БАН.
Балушев Е., Т.Германов и др. (1999). Земна механика. Издателство на УАСГ София.
Върбанов Хр. (1965). Теория на еластичността. София, ДИ "Техника" (456стр).
Върбанов, Хр.(1967). Устойчивост и динамика на еластични системи. София,
Д.И.Техника (399 стр.)
Вялов С.С. (1978). Реологические основы механики грунтов. Москва, Вышая школа
(439стр.).
Германов Т. (1978). Определяне параметрите на пълзене в глинести почви. Годишник на
ВИАС, т. XXVII, св. 4, стр.23-34.
Германов Т. (1978). Върху носещата способност на земната основа при
кратковременни статични товари. Сп. Строителство, № 7, стр. 20 - 22.
Германов Т. (1978). Компресионен апарат без триене по околната повърхнина на
почвения образец. Сп. Пътища, , № 7, стр. 18 - 20.
Германов Т. (1979). Деформации на глинеста земна основа под високи насипи. Сп.
Пътища, № 2, стр. 4 -6.
Германов Т. (1980). Върху консолидацията на глинени ядра на високи язовирни стени.
Сп. Водни Проблеми №12. БАН, София.
Германов Т. (1982). Върху граничните условия при изследване на строителния порен
натиск в насипи. Годишник на ВИАС, т. XXIX, св. 4, стр.27-36.
Германов Т. (1986). Едномерна консолидация с променлива граница на пласта.
Годишник на ВИАС, т. XXXII, св. 4, стр.29-36.
Германов Т. (1986). Върху напрегнатото състояние на многофазните почви. Годишник
на ВИАС, т. XXXII, св. 4, стр.37-43.
Германов Т. Л.Михова (1988). Алгоритъм и програма за решаване на равнинната задача
за консолидацията на непълно водонаситена глинеста почва. Годишник на ВИАС, т.
XXXIII, св. 4, стр.26-33.
Гeрманов, T., И.Игнатов (1987). Устойчивост на земната основа в неконсолидирано
състояние. Строителство, No 10, стр. 30 - 32.
Германов Т., Л.Михова. (1990). МКЕ за равнинната задача за консолидация на свързана
водонаситена почва. Годишник на ВИАС, т. XXXV, св. 4, стр.37-50.
Германов Т., Л.Михова. (1992). Сравнение на резултати от анализа на едномерно и
двумерно напрегнато и деформирано състояние на многофазни почвени масиви.
Годишник на ВИАС, т. XXXVI, св. IV, стр. 47-56.
Германов, T., Д. Toшев. (1993). Консолидационни и филтрационни изследвания на
язовирна стена “17 Април” - Сирия. Строителство, № 10, стр. 20-25.

172

23. Гeрманов, T., В. Koстов. (1993). Характеристики на хвоста за изследване динамичната
устойчивост на хвостохранилище “Бенковски”. Трудове на IV Български конгрес по
язовирно строителство, Юни 1993,стр. 107 - 118.
24. Гехман, А.С., Х.Х.Зайнетдинов. (1988). Расчет, коструирование и ксплоатация
трубопроводов в сеисмических районах. Москва, Стройиздат (180стр.).
25. Гольдин А.Л., Л.Н. Рассказов. (1987). Проектирование грунтовых плотин. Москва,
Энергоатомиздат. (304стр.)
26. Дингозов, Г. (1968). Порен натиск и устойчивост на насипните язовирни стени. София,
Техника (205 стр.).
27. Ел-Азаб М. (1995). Геотехнически свойства на силно пластични глини. Автореферат за
присъждане научната степен к.т.н. София, УАСГ.
28. Зарецкий Ю.К. (1967). Теория консолидации грунтов. Издателство "Наука", Москва (270
стр.).
29. Зарецкий Ю.К., В.Н. Ломбардо. (1983). Статика и динамика грунтовых плотин.
Москва, Энергостройиздат. (255стр).
30. Зарецкий Ю.К. (1988).Вязко-пластичность грунтов и расчет сооружений. Москва,
Стройиздат. (349стр).
31. Зарецкий Ю.К. (1967).Теория консолидации грунтов. Москва, Изд. Наука. (269стр).
32. Коренев, В.Г., А.Ф.Смирнов, и др. (1986). Динамический расчет специальньiх
сооружений и конструкций. Москва, Стройиздат (460 стр.)
33. Косев, Н., и др. (1986). Инженерна геология и хидрогеология. София, ДИ “Техника”
(348стр.).
34. Котлов Ф.В. (1978). Изменение геологической среды под влиянием деятелььности
человека. Москва.
35. Красников, Н.Д. (1970). Динамические свойства грунтов и методы их определения.
Ленинград, Издательтсво литературьi по строителльству (233 стр.).
36. Лейбензон Л.С. (1947). Движение природных жидкостей и газов в пористой среде.
Москва, Гостехиздат.
37. Малышев М.В. (1980). Прочность грунтов и устойчивость оснований сооружений.
Москва, Стройиздат. (137стр)
38. Маслов, Н.Н. (1968). Длителъная устойчивостъ и деформации смещения подпорных
сооружений. Энергия, Москва.
39. Маслов Н.Н. (1977). Механика грунтов в практике строителъства. Москва,
Стройиздат. (319 стр.).
40. Мартемянов, А.И. (1985). Проектирование и строительство зданий и сооружений в
сеизмических районах. Москва, Стройиздат, (252 стр).
41. Михова Л., Т.Германов, М.Константинов. (1997). Едно ново решение на двумерната
консолидация на многофазните почви. Годишник на ВИАС, т. XXXVIX, св. IV, стр. 4354.
42. Михова Л. (1993). Изследване на двумерна на двумерна консолидация на свързани почви
по метода на крайните елементи. Автореферат за присъждане научната степен к.т.н.
София, УАСГ.
43. Работнов Ю.Н. (1966). Ползучесть элементов конструкции. Москва, Изд. Физ. мат. лит.
(726стр).
44. Работнов Ю.Н. (1977). Элементы наследственной механики грунтов. Москва, Изд. Физ.
мат. лит. (383стр).
45. Рижикова Сн.И., (1981). Земетресението - бедствие и източник на познание. София,
ДИ “Техника” (160 стр.).
173

46. Тер-Мартиросян З.Г. (1986). Прогноз механических процесов в массивах многофазных
грунтов. Москва. (290стр.).
47. Фадеев А.Б. (1987). Метод конечных элементов в геомеханике. Москва, "Недра".
(218стр).
48. Флорин В.А. (1961). Основы механики грунтов, т.II. Москва, Госстройиздат (540стр).
49. Цытович Н.А., (1968). Механика грунтов. Москва Высшая школа. (258 стр.).
50. Цытович Н.А., З.Г.Тер-Мартиросян (1981). Основы прикладной геомеханики в
строительстве. Москва Высшая школа. (318 стр.).
51. Шукле, Л. (1973). Реологические проблемы механики грунтов (превод от англ.) Москва,
Стройиздат. (485 стр.)
52. Balasubramanian A.S., R.Peter Brenner (1981). Soft Clay Engineering. Chapter 7.
Consolidation and settlement of soft clay. Elsevier Scientific Publishing Company, pp.480 566.
53. Biot M.A. (1941). General theory of three-dimensional consolidation. Journal Applied Physics,
v.12.
54. Booker,J.R., M.S.,Rahman, H.B.Seed (1976). CADFLEA a Computer Program for the Analysis
of Pore Pressure Generation and Dissipation during Cyclic or Earthquake Loading. Report
No EERC 76-24, University of California, Berkeley.
55. Drucer D.C., Prager W. (1952). Soil mechanics and plastic analysis or limit design. Quart.
Appl. Math. Vol.10, pp. 157-165.
56. Drucer D.C., Gibson R.E., Henkel, D. J. (1957). Soil Mechanics and Work-Hardening
Theories of Plasticity. Translations, ASCE, Vol. 122, pp.338-346.
57. Dingozov, G.,T.Germanov, G.Markov.(1979). Influence of the multiphase nature of soil on the
value and the distribution of pore pressure. Proc. VIII-th European Conf. SMFE, Brighton,
A.A.Balkema, VolI,pp139-142.
58. Duncan James M., Chin-Yung Chang. (1970). Nonlinear analysis of stress in soils. SM5
Journal of the SMFE, Proceedings ASCE. Pp.1629-1653.
59. Germanov, T.(1986). Special problems in analyzing embankments. General report session E.
Proc.8th Danube-European Conference on SMFE, Nurnberg, vol.II, pp 65-67.
60. Germanov, T. (1988). Creep and ageing effects on stresses and deformations of saturated
clayey soils. Proc. International conference on rheology and soil mechanics, Coventry,
Elsevier Applied Science, London and New York, pp 194-203.
61. Hardin B.O., Black. W.L. (1968). Vibration Modulus of Normally Consolidated Clay. Proc.
ASCE, Vol.95, SM6, pp.1531-1537.
62. Hardin B.O., Drnevich V.P.(1972).Shear Modulus and Damping in Soils. Proc.ASCE, Vol.98,
SM6 & SM7, pp 603-625 & pp 667-692.
63. Harkovska, A., J.Karagjuleva, I.Iliev (1982). Sand Volcanoes caused by Vrancea Earthquakes
(March 4, 1977) in North Bulgaria. Geologica Balcanica. 12. 1.
Sofia, pp.87-98.
64. Ishihara K.(1977). Simple Method of Analysis for Liquefaction of Sand Deposits during
Earthquakes. Soil and Foundations, Vol.17, No3, pp1-17.
65. Ishihara K. (1978). Pore pressure response and liquefaction of sands deposits during
earthquakes. Plastic and long-term effects in soils. Balkema.
66. Ishihara K. (1984). Liquefaction-associated ground damage during the Vrancea earthquake of
March 4, 1977. Soil and Foundation Vol.24, № 1, Japanese Sopciety of Soil Mechanics &
Foundation Engineering. Pp.90-112.
67. Ishihara K.(1985). Stability of Natural Deposits during Earthquakes. Proc. 11th ICSMFE, San
Francisco, Vol.2, pp.321-376.
174

68. Ishihara K. et al (1990). Liquefaction-induced Flow Failure of Embankments and Residual
Strength of Silty Sands. Soil and Foundations, Vol.30, №3, Japanese Society for SMFE, Tokyo,
pp 69-80.
69. Ishihara K. et al (1990). Liquefaction-induced Flow Slide in the Collapsible Loess Deposit in
Soviet Tajik. Soil and Foundations, Vol.30, No4, Japanese Society for SMFE, pp.73-89.
70. Janbu, N. (1963). Soil Compressibility as Determined by Oedometer and Triaxial Tests. Proc.
ECSMFE, vol.1, Weisbaden, pp.19-25.
71. Kokusho T. (1980). Cyclic Triaxial Test on Dynamic Soil Properties for Wide Strain Range.
Proc. 7th World Conference on Earthquake Engineering, Istanbul, Vol.3, pp.305-312.
72. Lysmer, J. et al(1975). FLUSH a Compute Program for Approximate 3-D Analysis of SoilStructure Interaction Problems”. Report No EERC 75-30, College of Engineering, University
of California, Berkeley.
73. Marcuson W.F. and Whals H.E. (1972). Time Effects on Dynamic Shear Modulus of Clays.
Proc. ASCE, Vol.98, SM12, pp.1359-1373.
74. Martin Ph.P. & H.B.Seed (1978). APPOLLO a Compute Program for the Analysis of Pressure
Generation and Dissipation in Horizontal Sand Layers during Cyclic or Earthquake Loading.
Report No EERC 78-21, College of Engineering, University of California, Berkeley.
75. Olson, R.E. (1986). "State of the art: Consolidation testing". Testing and evaluation. ASTM,
Philadelphia, pp. 7-70.
76. Prakash, Sh. (1981). Soil Dynamics. McGraw-Hill Book Company, New York. (425 pp.)
77. Rahman, M.S., S.K.Pal (1984). Pore pressure response of earth dams in random seismic
environment. Mechanics and Materials, 3, Elsevier Science Publishers, pp.19 -34.
78. Richard D. Woods (1978). Measurement of Dynamic Soil Properties. Proc. of the ASCE
Geotechnical Division Specialty Conference, New York, pp.91-178.
79. Richter, Ch.F. (1958). Elementary Seismology. W.H. Freeman and Company.
80. Roscoe K.H., A.N. Schofield. (1963). Mechanical behaviour of an ideal 'wet-clay'. Proc. 2nd
European Conf. Soil Mech. Found. Eng. Wiesbaden, 1, pp.47-54.
81. Roscoe K.H. (1970). Influence of Strain in soil mechanics. Geotechnique, vol.20.2 pp.129 170.
82. Seed, H.B. and C.K.Chan (1966). Clay Strength Under Earthquake Loading Conditions.
V.Soil. Mech. Found. Div., ASCE, vol.92, no SM2, pp. 53-78.
83. Seed, H.B. & K.L.Lee (1966). Liquefaction of Saturated Sands During Cyclic Loading. Journal
of the SMFE Division, ASCE, Vol.92, No.SM6, pp.105-134.
84. Seed, N.B. & I.M.Idriss (1969). Influence of Soil Conditions on Ground Motions during
Earthquake. Proc. ASCE,Vol.94,SM1, pp.99-137.
85. Seed H.B., I.M.Idriss (1970). Soil Moduli and Damping Factors for Dynamic Analysis. Report
No.EERC 70, University of California,
Berkeley.
86. Seed, H.B. & I.M.Idriss (1971). Simplified Procedure for Evaluation Soil Liquefaction
Potential. Journal of the SMFE Division, ASCE, Vol.97, No.SM9, pp.105-134.
87. Seed H.B., et al (1973). Analysis of Slides in the San Fernando Dams During the Earthquake
of February 9, 1971. Report EERC 73-2, College of Engineering, University of California,
Berkeley.
88. Seed H.B. (1979). Soil Liquefaction and Cyclic Mobility Evaluation for Level Ground during
Earthquake. Journal of the GED, ASCE, 14380 GT2, pp.201-255.
89. Seerff N., H.B.Seed, F.I.Makdisi, C.I.Chang (1976). Earthquake Induced Deformations of Earth
Dams”. Report No ERC-76-4, University of California, Berkeley.
90. Silver, M.L. & T.K. Park (1975). Testing Procedure Effects on Dynamic Soil Behavior. Journal
of the SMFE Division, ASCE, Vol.101, No.GT10, pp.1061-1083.
175

91. Tatsuoka F. & Iwasaki T. (1978). Hysteretic Damping of Sands under Cyclic Loading and its
Relation to Shear Modulus. Soil and Foundations, Vol.18, No.2, pp. 25-40.
92. Terzaghi, K. (1925). Erdbaumechanic auf bodenphysikalisher grundlage. Wien.
93. Terzaghi, K. (1947). Theoretical soil Mechanics. Wiley, New York.
94. Terzaghi K., R.B.Peck. (1967). Soil mechanics in Engineering Practice. 2nd ed. Wiley, New
York. (729pp).
95. Wroth C.P. (1979). Predicted Performance of Soft Clay under a Trial Embankment Loading
based on the Cam-Clay Model. Finite elements in Geomechanics. John Wiley & Sons, pp191 208.
96. Zeevaert L. (1983). Foundation Engineering for difficult subsoil conditions. 2nd edition. New
York, Van Nostrand Reinhold Company (676 pp).
97. Zienkiewicz O.C., C. Humpheson, R.W. Lewis. (1979). A Unified Approach to Soil Mechanics
Problems (Including Plasticity and Visco-plasticity). Finite elements in Geomechanics. John
Wiley & Sons, pp151 - 177.
98. НП 2-02-04(1987). Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.
КТСУ, БАН, София.
99. Норми за проектиране на плоско фундиране. (1997). АBС Техника, София.
100. ASTM Designation: D. 2435. (1990). Standard test Method for One - Dimensional
Consolidation Properties of Soils.
101. BS 1377 Part 6. (1990). Consolidation and permeability tests in hydraulic sells and with pore
pressure measurement. British Standard Institution.
102. CEN/TC250/SC8/N270 (2000). Eurocode 8: Design of structures for eearthquake resistance.
Part 5: Foundations Retaining Structures & Geotechnical Aspects.Brussels.
103. NFXP P 94-090-1. (1990). Essai oedometrique. Normalisation Franssais.
104. Specification for Structures to be built in Disaster Areas. (1988). Part III - Earthquake disaster
prevention. Ministry of Public Work and Settlement Government of Republic of Turkey.
Official Gazette No. 23390.

176

