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ПРОЕКТИРАНЕ НА  ВИСОКИ НАСИПИ  
 

Т.Германов, Р.Софев 
 
При изследване на устойчивостта на високи насипи, главно в 

хидротехническото строителство, се налага отчитане на изменението на 
характеристиките на насипните материали по височина на насипа.  

Два подхода са възможни за дефиниране на нелинейните характеристики на 
почвите, използвани за изграждане на насипни язовирни стени и за насипи въобще: 

a. Използване на някои класически зависимости в земната механика на базата 
на резултатите от лабораторни и in situ опити.  

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 насипа. 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, водно съдържание) са получени по 
експериментален път и на основата на 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.  

 
1.Нелинейни физико-механични характеристики определени с класически 
зависимости в земната механика, във функция на напрегнатото състояние. 
 
Физически характеристики 
Ако приемем, че вертикалните деформации в насипа се описват с 

компресионната зависимост, то при условие че в дадена точка от насипа, при 
постоянни обемни тегла, са известни напреженията σx, σy и σz, при сложно 
напрегнато състояние тази зависимост се получава във вида:  
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(1)   еi = e0 - 
m

K
v

i1 2 0+
θ ,  

 
където: 
• e0 е начален коефициент на порите, който може да се приеме този 
съответстващ на проектната стандартна плътност; например ако проектната 
стандартна плътност е �d,max, и специфичната плътност е �s, началният 
коефициент на порите ще се определи с израза  

  

(2)   e0=
ρ

ρ
s

d ,max
 - 1;  

 
• mv - коефициент на уплътняване;  
• K0 - коефициент на страничен натиск в покой; 
• θ i= σx,i+σy,i+σz,i - сумата от нормалните напрежения; 
• ei - коефициентът на порите в точката (областта) от насипа, съответстващ на 
даденото напрегнато състояние.  

 
При тази предпоставка за всяка следваща точка (i+1) може да се определи 

коефициентът на порите ei+1.  
Ако се приеме, че оптималното водно съдържание е приблизително равно на 

максималното т.е. при степен на водонасищане Sr≈1,0, максималното водно 
съдържание може да се определи с израза 

 

(3)    wr,i = 
s

wie
γ
γ.

 .   

 
Тогава обемното тегло ще бъде 
 

(4)    γi = (1-ni)γs(1+ wr,i) или γr,i =(1-ni)γs +ni.γw  , 
 
Деформационни характеристики 
При условие че са известни коефициентите на порите ei и ei+1, може да се 

изчисли коефициентът на уплътняване, съответстващ на новата плътност  
 

(5)    mv,i = 
iziz

ii ee

,1,

1

σσ −
−

+

+    

 
и т.н. за всяка следваща точка. 
 
Модулът на обща деформация може да се изчисли с формулата  
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(6)    Ei = 
iv

i

m
e

,

1 +
.    

 
Нелинейни якостни характеристики 
Като се има предвид, че използваните теории за якост (основно на Mohr -

Coulomb) изискват експериментално определени параметри (ϕ и с), то засега се 
оказва невъзможно да се приложат някакви формули, които да дефинират тези 
параметри в зависимост от плътността. Съществуват някои емпирични графични 
зависимости, които са получени само за определен вид материали и не могат да се 
прилагат универсално. В този смисъл, единственият подход за определяне на 
нелинейните якостни параметри на насипните материали е в лабораторията да се 
моделират почвени образци с различна плътност. По такъв начин, на дадена 
плътност ще отговарят лабораторно определени якостни параметри, т.е., за всеки 
материал може да се съставят експериментални зависимости ϕ=f(e) и c=f(e). 

За илюстриране на предложения по-горе метод ще приведем резултати от 
геотехническите изследвания, извършени от авторите във връзка с оценка на 
устойчивостта на насипище в хвостохранилище “Люляковица”.  

Проектът предвижда изграждането на насип от скални материали с височина 
над 50,0 m. С цел доказване в производствени условия на необходимата технология 
за насипване и уплътняване е разработен почвен проект, включващ извършването на 
лабораторни, полеви и аналитични геотехнически изследвания.  

 
Лабораторните изследвания са извършени в лабораторията по земна механика 

на катедра “Геотехника” с нарушени проби от съответните скални материали 
(главно гранит пропилизиран, ръждиво кафяв), предвидени за изграждане на насипа. 
Физичните характеристики (плътност, зърнометричен състав и водно съдържание) 
са определени чрез изследване на пробите в естествено състояние, а 
деформационните свойства и якостта на срязване са изследвани върху проби 
съдържащи фракции под 5 mm. Обобщени резултати от лабораторните изследвания, 
определени съгласно БДС [5] са дадени в таблица 1. 

Изследванията in situ - направата на опитен насип, определяне на обемните 
плътности и деформационните модули са проведени на площадка в района на 
кариера “Асарел”. 

Опитният насип бе изпълнен в два варианта - с дебелини на уплътнявания 
пласт 100 cm и съответно 50 cm.  

За оптимално използване на уплътнителната техника двата варианта на 
опитния насип са изпълнени в две ивици с ширина от по 6,0 m. Всеки пласт от двата 
варианта  (съответно от 100 cm и 50 cm) е уплътняван на четири зони с различен 
брой преминавания на уплътняващата машина. Три от зоните са уплътнявани при 4, 
6 и 8 преминавания на валяк 2510 SD с вибриране, а една (последната) - при 4 
преминавания на камиони 190 t. 
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Таблица 1.  

Основни физико-механични характеристики получени в лабораторията 
 

 
No  

по ред 

 
Характеристики 

 
Означение 

 
Дименсии 

 
Средни 

стойности 
1 Зърнометричен състав    
 >200 mm валуни % 20 
 200 - 20 mm чакъл - едър % 61 
 20 - 5 mm чакъл- среден % 8 
 5 - 2 mm  чакъл - дребен % 3 
 2 - 0,1 mm пясък % 5 
 < 0,1 mm прах % 3 
2 Степен на разнозърност U=d60/d10  70 
3 Специфична плътност ρs g/cm3 2,73 
 
4 

Обемна плътност на 
скелета в най-рохко 
състояние  

 
ρd,max

 
g/cm3

 
1,37 

 
5 

Обемна плътност на 
скелета в най-сбито 
състояние 

 
ρd,min

 
g/cm3

 
1,60 

6 Естествено водно 
съдържание 

wn % 6,5 

7 Компресионни модули 
за: 

   

 p = 0,2 МРа М МРа 4,6 
 p = 0,4 MPa М МРа 8,2 
 p = 0,6 MPa М МРа 20,7 

 
В съответствие с приетата схема на уплътняване на опитния участък за всяка 

зона са определени обемните плътности на място. Обемът на взетите почвени проби 
е определен чрез пясъчно насипен метод съгласно английския стандарт BS 1377. 
След изсушаване на почвените проби се определят показателите на уплътнения 
насип - обемна плътност, водно съдържание и обемна плътност на скелета.  

Графична зависимост на обемната плътност на скелета във функция от броя на 
преминаванията е дадена на фиг. 1. 

За определяне на деформационните модули на насипа, необходими за 
изследване на неговото напрегнато и деформирано състояние, е извършено пробно 
натоварване на място. Опитът е проведен с кръгла щампа с диаметър 30 cm съгласно 
изискванията на БДС 15560-82.  

Във връзка с проектиране на откосите и изследване на устойчивостта на 
насипището е направена една прогнозна оценка на изменението на основните 
геотехнически характеристики по височина на съоръжението (височината се мери от 
короната надолу).  
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Фиг. 1. Зависимости между броя на преминаванията на валяка и обемната плътност 
на скелета, определена in situ на опитен насип с дебелина на пласта 100 cm. 

 
При дефиниране на нелинейните характеристики - обемно тегло и 

деформационни модули - е приета предпоставката, че насипът е еднороден и е 
изграден от изследваните материали. Приема се също, че насипът е уплътнен на 
пластове с дебелина до 1,0 m с 6 - 8 преминавания на вибрационен валяк и от 
действието на геоложкия товар (собственото тегло на насипа) той се доуплътнява. 
 Графични зависимости на нелинейните характеристики (обемни тегла и 
деформационни модули) са представени на фиг.2.  
 Следва да се отбележи, че при опитния насип за една и съща височина 
отношението E0/M>5, т.е. модулът на обща деформация (E0), получен чрез 
изпитване с пробна щампа на място е значително по-голям от компресионния модул 
(M), получен в лабораторията. Този ефект се дължи и на по-доброто уплътняване на 
място чрез вибрационен валяк.  

Нелинейните деформационни характеристики за статичен анализ на 
напрегнатото и деформирано състояние на почвени масиви преди земетресение 
могат да се определят и по метода разработен от Duncan & Chang [6].  

Методът е сравнително елементарен, защото използва резултатите от триосови 
изпитвания. Методиката за определяне на нелинейните характеристики на почвите е 
усвоена и в лабораторията към катедра “Геотехника”. Досега са определени 
нелинейните характеристики на хвост от хвостохранилище “Бенковски” [8], на 
водонаситените пясъци под каналите за водоснабдяване на АЕЦ “Козлодуй” и на 
други обекти. 
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Фиг.2. Нелинейни характеристики по височина на насипището:  

М – компресионен модул; Е0 – модул на обща деформация  
γr – обемно тегло във водонаситено състочние;  

γd  - обемно тегло във естествено състояние  
 

Якостните характеристики (ъгъл на вътрешно триене и кохезия), са определени в 
лабораторията за две състояния - при естествено водно съдържание (наречено 
условно “сухо”) и при водонасищане. Очевидни са разликите в стойностите на ϕ и c 
за двете състояния. Фактически в лабораторията са определени якостните параметри 
на запълнителя, т.е. фракциите под 5 mm. 
 Като се има предвид, че съпротивлението на срязване на едрозърнестите 
несвързани почви зависи главно от напрегнатото състояние на масива, плътността и 
водното съдържание на почвите, от които е изграден, получените якостни  
характеристики могат да се приемат за меродавни при изследване на неговата 
устойчивост. Получената кохезия в случая представлява зацепване между отделните 
скални зърна. 
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 В таблица 2 са дадени средните нормативни стойности на ъгълът на вътрешно 
триене и кохезията, а така също и една експертна прогноза за тяхното изменение по 
височина на насипището.  

Таблица 2. 
Якостни характеристики на почвите в насипа 

 
No 
по 
ред 

Височина -
мерена от 
короната 

Ъгъл на вътрешно 
триене 

 

Кохезия 
(зацепване) 

 
 m ϕ  0 c,  МPa 
  сухо водонаситено сухо водонаситено 
1 0÷10 41 36 0,006 0,015 
2 10÷20 43 38 0,008 0,020 
3 20÷30 44 39 0,010 0,025 
4 >30 45 40 0,012 0,030 
 средно 43 38 0,008 0,020 

 
 

2. Нелинейни характеристики при изследване на консолидацията на 
глинестите почви.  
 
Използвайки идеята, представена в.т.1, може да се изчисли коефициентът на 

консолидация Cv, съответстващ на плътността, определена в точка от стената, в 
зависимост от напрегнатото състояние  

 

(7)    Cv,i=
wiv

ifi

m
ke

γ.
).1(

,

,+
.  

 
Изразът (7) може да се приложи при прогнозиране на напрегнатото и 

деформирано състояние на глинести насипи чрез използване на теорията на 
филтрационната консолидация. 

Едно по-точно прогнозиране на консолидацията на глинестите почви дава 
теорията на наследственото пълзене с отчитане на непълното водонасищане [3]. 
Съгласно тази теория  деформациите в почвения скелет не се развиват мигновено, а 
се изменят във времето в зависимост от свойствата на глинестите почви. Съгласно 
теорията на наследственото пълзене уравнението на състоянието на почвения скелет 
се дава във вида  

 

(8)     e0 - e(t) = m0σ′(t) - ,  ∫
t

v dtm
1

),()('
τ

τττσ

където: 
• e0 и e(t) са началният и изменящият се във времето коефициент на порите;  
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• σ′(t) = σ(t) - uw(t) -  нормалното ефективно напрежение в дадена точка от 
масива;  

•  σ(t) - пълното нормално напрежение; 
• uw(t) - порният натиск;   
• mv(t,τ) = m0 + ϕ(τ){1 - exp[-η(t - τ)]} - обобщен коефициент на уплътняване; 
• m0 - коефициент на мигновено уплътняване, отчитащ еластичните 
деформации;  

• ϕ (τ)  = ml + 
mh

τ
 - функция, отчитаща пълзенето и стареенето на почвения 

скелет;  
• ml - коефициент на уплътняване, отчитащ деформациите на пълзене; 
• mh - коефициент на уплътняване, отчитащ стареенето (тиксотропното 
уякчаване) на почвения скелет след разсейване на порния натиск;  

• η - параметър отчитащ скоростта на пълзене (в 1/d, 1/Y и т.н.);  
• τ - текуща координата от времето. 
За определяне на параметрите на пълзене и стареене на глинестите почви при 

уплътняване също е разработена методика [1,2], като се използва кривата време-
слягане, получена в условията на компресия.  

При липса на достатъчно надеждни лабораторни изследвания могат да се 
използват приближени емпирични формули, определени на базата на корелационни 
зависимости, получени чрез статистическа обработка на експериментални резултати 
[7]: 

• коефициент на мигновено уплътняване (10-5Pa-1)  
    

(9)     m0,i=0,000462762.lnei + 0,006777680;   
 
• коефициент на уплътняване, отчитащ пълзенето на почвения скелет (10-5Pa-1) 
  

(10)    ml,i=0,03420543.ei
0.8927724 ;  

 
• скорост на пълзене (1/d) 
  

(11)     ηi=0,1270961exp(-1,63034*ei).  
 
В горните изрази е прието, че mv=m0+ml, т.е. пренебрегнато е стареенето на 

почвения скелет (коефициентът mh). Тогава, ако mv, m0 и ml са коефициентите на 
уплътняване за почвена проба с плътност, отговаряща на стандартното уплътняване, 
то съотношението на изчислените и лабораторно определени параметри дава една 
ориентировъчна оценка на тяхното изменение в зависимост от напрегнатото 
състояние на масива. 
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Фиг.3.Изменение на коефициентите на уплътняване и пълзене по височина на 
глиненото ядро: е- коефициент на порите; m0 – коефициент на мигновено 

уплътняване; mL – коефициент на уплътняване при пълзене;  
η - параметър на пълзене 1/d; kf - коефициент на филрация  

 
Коефициентът на филтрация във функция от коефициента на порите може също 

да се определи чрез корелационна зависимост [4] 
 

(12)      kf = 4.10-11 exp 048,017,0 −Le
e

 , m/s.   

 
където eL - коефициент на порите при водно съдържание равно на 

 границата на протичане (wn = wL).  
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Описаната в т.2. методика е използвана за експертна оценка на нелинейните 
деформационни характеристики при проектирането на язовирна стена “BUGUS” 
(Алжир), където един от авторите (Германов) е извършил изчисления на порния 
натиск и слягането на язовирната стена по време на строителството и 
експлоатацията. Изменението на деформационните характеристики по височина на 
ядрото на стената са показани на фиг.3.  

С описаните по-горе анализ и експериментални резултати е показана една 
възможност за по-точно отчитане на реалните свойства на строителните почви, 
използвани за изграждане на земно-насипни съоръжения.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИСОКИХ НАСИПЕЙ  
 

Т.Германов, Р.Софев 
 
 

АННОТАЦИЯ  
 

Представлены результаты аналитических, лабораторных и in situ исследований 
для определения изменения физико-механических характеристик грунтов, в 
зависимости от напряженного и деформираваного состояния насыпи. Принята 
упрощающая предпосылка,  что насыпь состоит из однородных, изотропных 
материалов, которые уплотняются во время строительства и эксплоатации под  
воздействием их собственного веса.  

Даны результаты исследования для определения  нелинейных характеристик, 
т.е., их изменение по высоте, необходимых для  проектирoвания устойчивости и 
консолидации двух высоких насыпных сооружений - отвал из несвязаных скальных 
грунтов и глинистое ядро високой плотини.   

 
 

EVALUATION OF NONLINEAR SOIL CHARACTERISTICS FOR DESIGN OF 
HIGH EMBANKMENTS  

 
T. Germanov, R. Sofev 

 
 

ABSTRACT 
 

The results from analytical, laboratory and in situ study, for embankment’s stress-
strain-depending physical and mechanical soil characteristics are presented. A simplified 
assumption, that the embankment consists of uniform and isotropic materials, which are 
compacted during construction and operation under unit weight, is accepted.  

Some results from study for evaluation of nonlinear (e.g., height-depending) 
characteristics, necessary for stability and consolidation design of two height earth-
structures - embankment of coarse rock’s materials and high dam clay core, are given.  

 
 


